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Varsány Község Önkormányzata (9304/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése
x
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Varsány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735430112
Postai cím: Rákóczi Út 1
Város: Varsány
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3178
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Bercel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15450683212
Postai cím: Béke Út 1
Város: BERCEL
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Erdőkürt Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735533212
Postai cím: Kossuth Út 51. 240.
Város: Erdőkürt
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2176
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Kálló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15450872112
Postai cím: Kossuth Út 16
Város: Kálló
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2175
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Magyarnándor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15450748212
Postai cím: Fő Út 88
Város: Magyarnándor
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2694
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Mihálygerge Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451299212
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 40 26
Város: Mihálygerge
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
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Hivatalos név: Pusztaberki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451574112
Postai cím: Kossuth Ú 19.
Város: Pusztaberki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2658
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451419212
Postai cím: Kossuth Út 30
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Szirák Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15450906212
Postai cím: Petőfi Út 31.
Város: Szirák
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Vanyarc Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735351212
Postai cím: Veres Pálné Út 54
Város: Vanyarc
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2688
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
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Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Kisecset Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451536112
Postai cím: Kossuth Út 4 51
Város: Kisecset
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2655
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Ipolytarnóc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15452214212
Postai cím: Határ Út 5
Város: Ipolytarnóc
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
Hivatalos név: Csesztve Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451842212
Postai cím: Kossuth Út 13.
Város: Csesztve
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2678
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyó Judit
Telefon: +36 32387387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Fax: +36 32387247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varsany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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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/EKR000210782022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000210782022/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
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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:
Keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR000210782022
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:
Keretmegállapodás különféle infrastrukturális létesítmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkáira
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:
Keretmegállapodás infrastrukturális munkákra
Rész száma:
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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: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérők közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"Keretmegállapodás különféle infrastrukturális létesítmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkáira"
Az érintett települések (Bercel, Csesztve, Erdőkürt, Ipolytarnóc, Kálló, Kisecset, Magyarnándor, Mihálygerge,
Pusztaberki, Szécsényfelfalu, Szirák, Vanyarc és Varsány) Konzorciumi Megállapodás írtak alá a 13 település
mindegyikén megvalósítandó beruházások megvalósítására, a keretösszeg erejéig.
Az érintett településeken tervezett beavatkozások főként a csapadékvízgyűjtő hálózat „gerinc” elemeit érinti. A
beruházás során a dombvidéki viszonyokhoz igazodva, főként előregyártott vasbeton, áttört falu mederburkoló
elemekkel ellátott csapadékvíz elvezető árkok kerülnek kialakításra. Ezen felül sor kerül meglévő árokburkolatok
rekonstrukciójára, földárkok építésére is. A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése mellett az
ingatlanok előtti – a személy és gépkocsi bejárást biztosító – átereszek is megvalósításra kerülnek.
A projekt keretében a települések egy részén az élővízfolyások egyes szakaszainak a meder rekonstrukciója,
fejlesztése is elvégzésre kerül.
A konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben
teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható és az AK a keretmegállapodás
alapján létrejövő egyedi szerződések megkötés érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás során adja meg az
adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A keretmegállapodás
hatálya alatt a nyertes AT nem csak megvalósítani köteles az egyedi szerződések szerinti kivitelezéseket,
hanem ezen túlmenően folyamatosan az ajánlatkérő rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem
ütemezhető mennyiséggel és időtartammal jelentkező beszerzési igényei vonatkozásában. Erre is figyelemmel
az ajánlatkérő ad hoc vagy egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a
nyertes ajánlattevőnek, azaz párhuzamosan több ajánlat egyidejű kidolgozására, illetőleg több egyedi szerződés
egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt és rövid teljesítési határidők mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
Ár – Súlyszám:
x 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók
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-2.1.3-16
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési
szabályai miatt került
rögzítésre.
A tájékoztató szerinti eljárás megindítására ajánlatkérők nem kötelesek.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
2022/06/15 (éééé/hh/nn)
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) bekezdésének
vagy az 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az
ajánlattevő,az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen
bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeit
a beszámoló szerinti eredmény, árbevétel tekintetében írja elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeit a beszámoló
szerinti eredmény, árbevétel tekintetében írja elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeit
a legjelentősebb építés beruházások, a teljesítésbe bevont szakemberek, a statisztikai állományi létszám, a
környezetvédelmi intézkedések, a teljesítéshez rendelkezésreálló eszközök, berendezések, illetve műszaki
felszereltség bemutatása, valamint a szerződés azon részének megjelölése, amelyre vonatkozóan az
ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni, tekintetében írja elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeit a
legjelentősebb építés beruházások, a teljesítésbe bevont szakemberek, a statisztikai állományi létszám, a
környezetvédelmi intézkedések, a teljesítéshez rendelkezésreálló eszközök, berendezések, illetve műszaki
felszereltség bemutatása, valamint a szerződés azon részének megjelölése, amelyre vonatkozóan az
ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni, tekintetében írja elő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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A teljesítéssel összefüggésben elvárás a minőségbiztosítási, környezetirányítási, valamint a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek alkalmazása.
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
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) 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.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2022/06/15 (éééé/hh/nn)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzés tárgyát képező munkák esetében szükséges a folyamatos készenlét, ismeretlen az
elvégzendő munkák pontos összetétele, ismeretlen a megvalósításra vonatkozó igények felmerülésének
időpontja,- melynek következtében az akadályoztatás elkerülése, az optimális organizálás, ezekkel
összefüggésben a gazdaságos megvalósítás érdekében nem lehetséges a részekre bontás.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy az előzetes tájékoztatóban meghatározott, keretmegállapodás
alapján végzendő tevékenységek körét, a beszerzés ütemezését pontosítsa és ehhez igazodóan a
beszerzés előkészítésének időszakában felülvizsgálja, illetőleg pontosítsa a tájékoztatóban megjelölt az
alkalmassági szempontokat, illetőleg a kezdőnapot is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az
információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
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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Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9053/2022)
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: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14830312214
Postai cím: Horgony Utca 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Ferenc haltermelési igazgató
Telefon: +36 84519630
E-mail: fodorferenc@balatonihal.hu
Fax: +36 84519630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihal.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/EKR000617512022/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/EKR000617512022/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: állami tulajdonú gazdasági társaság
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: Takarmánybúza és tritikálé beszerzése 2022. évre
Hivatkozási szám: EKR000617512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

03210000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarmánybúza, tritikálé beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, továbbá a megvásárolt
termék tárolása, és Ajánlatkérő igénye szerinti kiszállítása.
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: Balatonlelle és környéke
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03210000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Balatonlelle-Irmapuszta halastavak, Buzsák halastavak, Fonyód
halastavak, Öreglak halastavak, Balatonföldvár halastó, Balatonszárszó halastó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmánybúza, tritikálé beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, továbbá a megvásárolt
termék tárolása, és Ajánlatkérő igénye szerinti kiszállítása.
Ajánlatkérő a két terméket egyenértékűnek tekinti.
Beszerzési mennyiségek: 1.400 tonna + opcióként további 100 tonna
Műszaki leírás:
Takarmánybúza
2022. évi termésű, takarmánybúza (MSZ 12541:2019) és/vagy élelmezési célra alkalmas búza (MSZ 6383:2017)
szabvány szerinti minősítésű, a mindenkori egészségügyi feltételeknek megfelelő, mentes élő gabonakártevőktől,
rovaroktól, valamint karantén kártevőktől, különösen: Anguina tritici-, Heterodera latipons-, Trogoderma
granariumtól és radioaktivitástól.
Az élelmezési célra alkalmas minősítésű búza emberi fogyasztásra is alkalmas, a takarmányozási célra minősített
búza állati takarmánynak minősül. Ajánlatkérő mindkét minősítésű terméket elfogadja a szerződés teljesítéséhez.
Általános minőségi követelmények
- A takarmánybúza rostált, száraz, gabonakártevőtől mentes legyen, feleljen meg a mindenkor érvényben lévő
állategészségügyi követelményeknek.
Érzékszervi követelmények
- Szín: búzára jellemző barna, barnásvörös vagy világossárga legyen.
- Szag: az egészséges búzára jellemző szagú legyen; penészes, erjedt vagy egyéb idegen szag nincs megengedve.
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- Íz: édeskés ízű legyen. Keserű, savanyú íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A búzaszemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros
szenynyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális
koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A búzatételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 70 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 5% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 7% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 4% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 3% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 12541:2019 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb
paraméterek tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Eladónak garantálnia kell, hogy az áru az Európai Unió vonatkozó hatályos szabályozása értelmében nem esik
címkézési kötelezettség alá.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját
és származását.
Tritikálé
2022. évi termésből, száraz, rostált, káros keveréktől, kénezéstől, élő kártevőktől, idegen szagtól, avasságtól,
dohosságtól, penésztől mentes. Az áruban vegyszermaradványok, nehézfémek, toxinok, dioxin, radioaktivitás,
gyommagvak és növényi gombabetegségek a mindenkori magyar és az EU hatósági előírások által megengedett
értéken belül vannak, egyebekben megfelel a mindenkori magyar és EU növény- és állategészségügyi
követelményeknek. Amennyiben az árut valamilyen vegyszerrel kezelték, fumigálták, annak adatairól Eladó
a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Eladó tudomással bír arról, hogy az áru termelése során az egész
tenyészidő alatt a természetes érést befolyásoló kemikáliák alkalmazása tilos! A termesztés során kizárólag a
búzában felhasználásra engedélyezett szereket szabad alkalmazni.
Általános minőségi követelmények
- Az tritikálé legyen rostált, száraz – legfeljebb 14,5% nedvességtartalmú –, egészséges, raktári gabonakártvőtől
mentes és azonos évjárat termése. A tritikálé feleljen meg a mindenkor érvényben lévő élelmiszer-biztonsági
követelményeknek.
Érzékszervi követelmények:
- Szín, alak: egészséges tritikáléra jellemző, világos sárgásbarna színű. Alakja átmenetet képez a búza és a rozs
között.
- Szag: az egészséges tritikáléra jellemző szagú legyen. Penészes, erjedt, fülledt, dohos vagy egyéb idegen szag
nincs megengedve.
- Íz: a fajtára jellemző ízű legyen. Savanyú, keserű, dohos íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A tritikálészemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros
szennyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális
koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A tritikálétételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 68 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 2% (m/m);
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- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 2% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 6252:2017 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb paraméterek
tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját
és származását.
Egyéb feltételek:
- A teljes megvásárolt mennyiséget ajánlattevő szállítja le.
- Az éves mennyiséget ajánlattevő tárolja be, az ajánlatkérő részére külön írásbeli megrendelését követően 15
napos határidőben szállítsa le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése:
A felhívás II.2.4) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő a beszerzés tárgyaként megjelölt 1.400 tonna
mennyiségen felül további 100 tonna mennyiségű terméket opciókénti beszerezésére kíván szerződést
kötni.
Az opció lehívására Ajánlatkérő igénye alapján a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kerülhet
sor, a nyertes ajánlattevő által az eljárásban megadott egységáron.
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:
II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsa és környéke
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03210000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa-Mórichelypuszta halastavak, Varászló halastavak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmánybúza, tritikálé beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, továbbá a megvásárolt
termék tárolása, és Ajánlatkérő igénye szerinti kiszállítása.
Ajánlatkérő a két terméket egyenértékűnek tekinti.
Beszerzési mennyiségek: 900 tonna + opcióként további 100 tonna
Műszaki leírás:
Takarmánybúza
2022. évi termésű, takarmánybúza (MSZ 12541:2019) és/vagy élelmezési célra alkalmas búza (MSZ 6383:2017)
szabvány szerinti minősítésű, a mindenkori egészségügyi feltételeknek megfelelő, mentes élő gabonakártevőktől,
rovaroktól, valamint karantén kártevőktől, különösen: Anguina tritici-, Heterodera latipons-, Trogoderma
granariumtól és radioaktivitástól.
Az élelmezési célra alkalmas minősítésű búza emberi fogyasztásra is alkalmas, a takarmányozási célra minősített
búza állati takarmánynak minősül. Ajánlatkérő mindkét minősítésű terméket elfogadja a szerződés teljesítéséhez.
Általános minőségi követelmények
- A takarmánybúza rostált, száraz, gabonakártevőtől mentes legyen, feleljen meg a mindenkor érvényben lévő
állategészségügyi követelményeknek.
Érzékszervi követelmények
- Szín: búzára jellemző barna, barnásvörös vagy világossárga legyen.
- Szag: az egészséges búzára jellemző szagú legyen; penészes, erjedt vagy egyéb idegen szag nincs megengedve.
- Íz: édeskés ízű legyen. Keserű, savanyú íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A búzaszemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros
szenynyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális
koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A búzatételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 70 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 5% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 7% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 4% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 3% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 12541:2019 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb
paraméterek tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Eladónak garantálnia kell, hogy az áru az Európai Unió vonatkozó hatályos szabályozása értelmében nem esik
címkézési kötelezettség alá.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját
és származását.
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Tritikálé
2022. évi termésből, száraz, rostált, káros keveréktől, kénezéstől, élő kártevőktől, idegen szagtól, avasságtól,
dohosságtól, penésztől mentes. Az áruban vegyszermaradványok, nehézfémek, toxinok, dioxin, radioaktivitás,
gyommagvak és növényi gombabetegségek a mindenkori magyar és az EU hatósági előírások által megengedett
értéken belül vannak, egyebekben megfelel a mindenkori magyar és EU növény- és állategészségügyi
követelményeknek. Amennyiben az árut valamilyen vegyszerrel kezelték, fumigálták, annak adatairól Eladó
a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Eladó tudomással bír arról, hogy az áru termelése során az egész
tenyészidő alatt a természetes érést befolyásoló kemikáliák alkalmazása tilos! A termesztés során kizárólag a
búzában felhasználásra engedélyezett szereket szabad alkalmazni.
Általános minőségi követelmények
- Az tritikálé legyen rostált, száraz – legfeljebb 14,5% nedvességtartalmú –, egészséges, raktári gabonakártvőtől
mentes és azonos évjárat termése. A tritikálé feleljen meg a mindenkor érvényben lévő élelmiszer-biztonsági
követelményeknek.
Érzékszervi követelmények:
- Szín, alak: egészséges tritikáléra jellemző, világos sárgásbarna színű. Alakja átmenetet képez a búza és a rozs
között.
- Szag: az egészséges tritikáléra jellemző szagú legyen. Penészes, erjedt, fülledt, dohos vagy egyéb idegen szag
nincs megengedve.
- Íz: a fajtára jellemző ízű legyen. Savanyú, keserű, dohos íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A tritikálészemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros
szennyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális
koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A tritikálétételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 68 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 2% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 2% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 6252:2017 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb paraméterek
tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját
és származását.
Egyéb feltételek:
- A teljes megvásárolt mennyiséget ajánlattevő szállítja le.
- Az éves mennyiséget ajánlattevő tárolja be, az ajánlatkérő részére külön írásbeli megrendelését követően 15
napos határidőben szállítsa le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése:
A felhívás II.2.4) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő a beszerzés tárgyaként megjelölt 900 tonna
mennyiségen felül további 100 tonna mennyiségű terméket opciókénti beszerezésére kíván szerződést
kötni.
Az opció lehívására Ajánlatkérő igénye alapján a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kerülhet
sor, a nyertes ajánlattevő által az eljárásban megadott egységáron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. 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.
2. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. 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.
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3. Igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 1.§ - 16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá;
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá;
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az
Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi, A Kbt. 67. § (4) bekezdés
alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
- A 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
(a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a
további részeket nem.
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:
Pi1) Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (búza és/vagy tritikálé értékesítése) származó, az általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozata, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pont
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P1) alkalmassági feltételeknek együttesen is
megfelelhetnek.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő
(közös ajánlattevő) amennyiben
P1) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó,
a közbeszerzés tárgyának (búza és/vagy tritikálé) értékesítéséből származó, az általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele összesen nem érte el
- 1. rész esetében a 100 mFt-ot
- 2. rész esetében a 80 mFt-ot
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pont
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Amennyiben ajánlattevő mindkét részajánlati kört együttesen pályázza meg, abban az esetben a
megpályázott részek vonatkozásában együttesen előírt feltételnek kell megfelelnie.
Ha az ajánlattevő az előírás szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a
további részeket nem.
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:
Mi1) Az igazolásban meg kell adni legalább:
- a megrendelő nevét és székhelyét;
- referenciát igazoló személy nevét, beosztását, telefonszámát;
- a teljesített szállítás pontos megnevezését, annak tárgyának megadásával;
- a teljesítés során leszállított mennyiséget (tonna);
- a teljesítés kezdő időpontja (év/hó/nap megadásával);
- a teljesítés befejező időpontja (év/hó/nap megadásával);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont
Amennyiben ajánlattevő a referenciát az általa kiállított referencia nyilatkozattal kívánja igazolni, úgy a
referencia nyilatkozatot cégszerű aláírással kell megtennie.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik már
megvalósult (teljesítés igazolással igazolt) búza és/vagy tririkálé adásvételi szerződés keretében történő
értékesítésére vonatkozó olyan referenciával (referenciákkal), ahol az értékesített búza és/vagy tririkálé
összesített mennyisége nem érte el
- 1. rész esetében a 900 tonnát
- 2. rész esetében a 600 tonnát
Amennyiben ajánlattevő mindkét részajánlati kört együttesen pályázza meg, abban az esetben a
megpályázott részek vonatkozásában együttesen előírt feltételnek kell megfelelnie.
A referenciák vonatkozásában Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Az előírt mennyiség több szerződésből együttesen is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
Az elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által vállalt kötelezettségek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítési
igazolással igazolt teljesítését követően fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidővel.
A Kbt. 135.§ (6) bekezdés alapján ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kifizetése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 27/A.§ szerint jár el.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) Késedelmi kötbér, amely mértéke a késedelmesen teljesített termékek értékének 2 % -a/nap, maximum a nettó
szerződéses érték 20%-a.
b) Meghiúsulási kötbér, amely mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
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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 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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld. A bontásra irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint
az EKR-ben történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja
alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
2. Ajánlatkérő az eljáráson való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti, amely összege
- 1. részajánlati kör esetében 500.000 Ft;
- 2. részajánlati kör esetében 500.000 Ft.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján 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.
Ajánlatkérő számlaszáma: K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403923-50515657-52531004 számla
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás azonosítóját: HKT-038/2022
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Az ajánlati biztosíték teljesítésétnek igazolását (banki átutalás esetén a bak által kiállított erre vonatkozó
igazolást) az EKR rendszerbe kell csatolni.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható
alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- EEKD.
4. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb
nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell
tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában.
5. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a
dokumentáció tartalmazza.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a beszerzés tárgyát és teljes mennyiségét képező
terményre, annak értékének megfelelő biztosítási összegű, a tárolási időszakra vonatkozó értékbiztosítást
kell kötnie, amelyre vonatkozó, a biztosító társaság által kiállított kötvényt vagy igazolást legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia Ajánlatkérő részére. A biztosítás megkötése és igazolása a
szerződéskötés feltétele.
7. A II.2.5) pont kiegészítése:
- Nettó ajánlati ár (sorbarendezés - a legalacsonyabb ár a legkedvezőbb)
8. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése
érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1) és a III.1.3) M1) pontjaiban rögzített alkalmassági
feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapítja meg.
10. Nemzeti illetőségű ajánlattevő esetében az EEKD-ben a kizáró okok vonatkozásában, az adott kizáró
ok fennállására adott válaszon túl ajánlattevőnek nem kell megadnia sem az elektronikusan elérhető
nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető szervezetek nevét, tekintettel
arra, hogy ezt Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján. Amennyiben ezen adatokat
ajánlattevő mégis szerepelteti az EEKD-ben, azokat Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja.
11. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr.
Schablauer Péter FAKSZ (00182)
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás
kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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 (8643/2022)
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: Kocsárdy Nóra
Telefon: +36 202411910
E-mail: NKocsardy@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://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/EKR000358822022/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/EKR000358822022/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: K2248 Vegyszermentes gyomirtó berendezés
Hivatkozási szám: EKR000358822022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42995000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKM Nonprofit Zrt. közterületi takarítási feladatainak hatékonyabbá tétele érdekében a köztisztasági géppark
fejlesztése vált szükségessé. Az eljárás keretén belül 5 db kézi vezetésű/gyalogos kíséretű vegyszermentes
gyomirtó berendezés kerül beszerzésre.
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: K2248 Vegyszermentes gyomirtó berendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42995000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKM Nonprofit Zrt. Budapest, XXI. ker. Szállító u. 2. Központi és
Célgép Javító Üzem Szállító utcai műhely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db kézi vezetésű/gyalogos kíséretű vegyszermentes gyomirtó berendezés beszerzése és szállítása a műszaki
leírásban részletezett műszaki paraméterek alapján. Az eszköz működése során alkalmas legyen forróvízzel, vagy
forró gőzzel történő vegyszermentes gyommentesítésre.
Ajánlatkérő elvárása új, azonos gyártmányú gépek szállítása.
A szállítandó berendezéseknek meg kell felelnie a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette. A részletes műszaki követelményeket az ajánlati
dokumentáció részét képező műszaki leírás, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A berendezés rendelkezik-e GPS nyomkövető rendszerrel (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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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: 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: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont
szerint értékeli.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10.
Értékelés módszere:
Ár (Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF)) értékelési részszempont: fordított arányosítás módszere. Súlyszám: 95
Minőségi szempont (A berendezés rendelkezik-e GPS nyomkövető rendszerrel (igen/nem)) részszempont
esetében: pontkiosztás (igen: 10 pont, nem: 0 pont) módszere. Súlyszám: 5.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban foglalt időtartam alatt 220 naptári napot ért (=szállítási határidő).
Az értékelés módszerét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
VI.3) folytatása:
25. Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt
400.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása
szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú számlájára történő befizetéssel
úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön.
A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (K2248 Vegyszermentes gyomirtó berendezés) 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.
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- 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.
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 AT, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles
előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5)
bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában,
a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. §
(3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján
azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján
a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén, a KR. 4. § és a 8. §, illetve
nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles
kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt
az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT
nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott
igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban ATnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR
űrlap kitöltésével). 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében
kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése
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értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK
a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa)
szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
P/1. A KR. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be
kell nyújtani a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (ha a gazdasági 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 céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése 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 (ipari gépek)szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha AT a P/1. 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 AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas 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 legalább egy évben
pozitív volt.
Amennyiben 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 AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát
megállapítani a P.1. pont vonatkozásában, ha AT a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ipari
gépek) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 43 000 000
HUF-ot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében
kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése
értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK
a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa)
szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5) pontjában
meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett) legjelentősebb, - a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta
kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett
tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és
szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
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- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,
- a szállítás mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven /6x365 napon/ belül megkezdett) összesen legalább 1 db vegyszermentes
gyomírtó berendezés szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített szállítására vonatkozó
referenciával. A referenciakövetelmény 1 db szerződéssel igazolható.
Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor
tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra.
Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat
éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá 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. [Kbt. 65. § (6)-(7)].
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 ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5) (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1) bek. rendelkezéseit alkalmazza.
Ajánlattevő az igazolt teljesítés alapján jogosult számlát kiállítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbéreket ír elő a szerződésben. A jótállási idő 12 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/08 (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: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése és
a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadók. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1) bekezdése
és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. Indoka: A beszerzés egy műszaki, gazdasági és
jogi funkcionális egységet alkot, a beszerzés részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági, műszaki és jogi
ésszerűséggel.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását (a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. jogutódja), az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával
kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
3. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.
4. A KR. 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában.
5. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési
dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra
kerültek.
6. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
7. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet
létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
8. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
9. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes
műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg
kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)
11. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11. § (2) és (3)
bekezdéseit. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
14. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert, lajstr. sz.: 01202
15. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét eredményező
okot.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
17. 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 aláírás mintáját
vagy adott esetben meghatalmazást.
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18. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is
elfogadja.
19. Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
20. 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 e rendelet előírja.
21. AK a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
22. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok:
22.1. Ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek ajánlatukhoz kitöltve csatolni a Közbeszerzési
Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ,,Ártábla” és ,,Műszaki-szakmai adatlap” elnevezésű
dokumentumokat (1/a és 1/b sz. mellékletek) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva pdf, illetve excel
formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt
dokumentumok az irányadóak.
22.2. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai ajánlatban tett megajánlások, adatok alátámasztásaként és
igazolásaként az Ajánlattevők csatolják ajánlatukban megajánlott áru terméklapját és/vagy kézikönyvét
és/vagy gyártói nyilatkozatát és/vagy olyan hivatalos adatlapját, amely(ek) alátámasztják az AK által
kiadott műszaki leírásban meghatározott paramétereknek való megfelelőséget.
22.3. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlatban csatolják a megajánlott áru származási
országáról szóló nyilatkozatot (minta a Közbeszerzési dokumentum részeként csatolva).
22.4. Szerződéskötési feltételek (nyilatkozattal szükséges igazolni a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint):
- nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában cégszerűen aláírt nyilatkozat keretében be
kell nyújtania azon meghatalmazott szervizek listáját, ahol a jótállási idő alatt a megajánlott járművek
szervizelését/javítását el fogja végezni),
- nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell ISO 9001 tanúsítvánnyal
Az ISO 9001 tanúsítvány másolata és a szervizlista rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.
23. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a IV.2.2) pontban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdés alapján
határozta meg.
24. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) 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:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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 (8962/2022)
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 14596700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.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/EKR000612012022/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/EKR000612012022/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: K2284-Új műhely felszerelések és kéziszerszámok
Hivatkozási szám: EKR000612012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

43800000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek
szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása.
VI.3) pont folytatása:
26.) Ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni a szak ajánlat részét képező 1/a melléklet amit hiánytalanul kell
kitölteni és aláírni,valamint excel formátumba. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT az általuk megajánlott
szerszámok és készletek gyártóját és cikk (F ,G oszlopban) tüntessék fel egyenértékű megajánlást.
27.) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
28.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.
29.) II.2.7. pont a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap tájékoztató jellegű.
30.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló,
2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom
vonatkozásában.
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: K2284-Új műhely felszerelések és kéziszerszámok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

43800000-1

További tárgyak:
44511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12 szám alatti telephelyén található
K54-es sz. raktárba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek
szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása nettó 120 000 000,- Ft
keretösszeg erejéig 2023. június 30. napjáig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására
kötelezettséget vállal.
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Várható tájékoztató mennyiség 967 db, 227 féle műhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok. A megadott
mennyiség a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján 2023. június 30-ig kerültek meghatározásra ún.
tapasztalati mennyiség- tájékoztató jellegű -, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen
tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
Az eljárás keretében műhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok közül az előző évek tapasztalatai alapján
az alábbi, előreláthatóan leggyakrabban előforduló, kiemelt jelentőségű műhelyberendezések, szerszámok az
alábbiak:
1. 40/20 tonnás hidropneumatikus emelő
2. Ø 125mm 1400W sarokcsiszoló
3. Ø 230mm 2400W sarokcsiszoló
4. 1/2"-os hatlapú 21 darabos dugókulcs szerszám készlet 10mm től 32mm-ig
5. 10 darabos imbusz dugókulcs szerszám készlet 4-19mm-ig
6. 4 darabos 10"-os seeger fogó szerszámkészlet
7. 1/2"-os irányváltós levegőcsatlakozású csavarbehajtó
8. 1"-os irányváltós levegőcsatlakozású ütvecsavarbehajtó
9. 12 részes villáskulcs szerszám készlet 6-7mm től 30-32mm-ig
10. 8 égőszáras hegesztő vágó készlet
A nyertes ajánlattevő által szállítandó eszközök, szerszámok és műhelyberendezések pontos leírását a
közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és az 1/a melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő által az 1/a sz. melléklet keretében megadott Referencia a termékek az egyes tételek pontos
meghatározását szolgálják, ezen Referencia a termékekkel egyenértékű eszközök megajánlását is elfogadja
Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
A szállított tételek, gyári eredeti új termékek lehetnek. A szerződés tárgya által indokolt, hogy a táblázatban
szereplő műhelyberendezések, -kéziszerszámok, - eszközök, pontos műszaki tartalmának meghatározása
érdekében konkrét „Referencia a termékre” hivatkozzon, mivel más módon nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása, valamint egyértelmű meghatározása
A szállított tételeknek a referencia termék és/vagy azzal egyenértékű terméknek kell lennie. A termék jellemzői
és vagy műszaki adottságai (teljesítmény, méret, kialakítás, felhasználás jellege, stb.) a referencia termékkel
azonos és/vagy felhasználás jellegét tekintve jobb paraméterekkel kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles a
megrendelt termékeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azt semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás
során keletkezett hibákért Ajánlattevő vállalja a felelősséget.
(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 leszállított eszközökre, termékekre vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap
maximum 36 hónap, egész hónapban megadva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76.§ (2) c) szerinti
legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Az ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a mindösszesen nettó képzett érték
(Ft)-ot ért.
Az Ár szempont értékelési szerinti szempont esetében fordított arányosítás, az 2. sz értékelési szempont (jótállás)
esetében egyenes arányosítás módszerével történik. A 2.sz minőségi szempont értékelési szerinti (jótállás idő)
esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. Ajánlatkérő az 2.sz értékelési szempont vonatkozásában
felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 36 hónap és a feletti megajánlás
esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. Ajánlatkérő tehát, elfogadja a 36 hónapnál magasabb
megajánlásokat is, feltéve, hogy azok nem tartalmaznak irreális megajánlást, azonban azok a maximális 10 pontot
fogják kapni az értékelés során. Amennyiben az Ajánlattevő a 2. sz értékelési szempont esetén 12 hónapnál
kevesebb jótállási időt jelöl meg abban az esetben ajánlata érvénytelennek minősül.
Jótállás időtartama (teljesítés igazolás keltétől számítva minimum 12 hónap, maximum 36 hónap egész számban
megadva) Az értékelési szempont: 1/a melléklet (ártáblázat) alapján Képzett érték mindösszesen (nettó Ft).
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 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 (max 4000 karakter):
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.
Kizáró okok igazolási módja:
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 (EEKD) kitöltötti felhívás
példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
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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.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt.
67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján az ajánlatban az
egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani
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. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani ajánlattevőnek az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában
az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
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)
bekezdésébenmeghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásesetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról
szólónyilatkozatot. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az
irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi 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 egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 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. 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:
P.1./I. 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 az eredmény-kimutatások a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatók, úgy
benyújtásuk nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval (eredmény-kimutatással) azért
nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm.
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rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Műhelyfelszereléshez
kéziszerszámok szállítása (értékesítése)) származó nettó árbevételt tartalmazó nyilatkozattal jogosult
igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak. Az Áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell
érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az eredmény kimutatás, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő
tájékoztatása kérése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P 1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző
három beszámolóval lezárt üzleti évben 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 (Műhelyfelszereléshez
kéziszerszámok szállítása (értékesítése)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
(működésének ideje alatt összesen) legalább 55 .000.000 Ft értéket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő)
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő
adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
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
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. 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.
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rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK 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 mindegyike
külön formanyomtatványt 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 EEKD-ot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben
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 EEKD-ot a 321/2015. (X.
30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV.
rész &́61537; szakasz kitöltésével.
M.1. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és
(1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (3x365 napban) (vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon - belül megkezdett Műhelyfelszereléshez
kéziszerszámok beszerzésére (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím),
• a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),
• a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban
jelölve az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltak alapján teljesült-e
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek.
rendelkezései is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevőt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított három (3x365 nap) évben -a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett - Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok
szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciákkal, mely referenciák a II.2.4.
pontban felsorolt szerszámokból/készletekből legalább 5 félét, de összesen legalább 500 db szerszám
szállítására (értékesítésére) vonatkozik.
A referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az eszközök ellenértékét saját forrásból biztosítja.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Az ellenérték megfizetése havonta utólagos elszámolással az előző havi megrendelések és teljesítésigazolások
alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bek. alapján, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-ben foglaltak alapján a
szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.
Késedelmi kötbér és 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)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
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. rendelet 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2.) Az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZ az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. kom pontban megadott
elérési úton.
3.) HP: Kbt. 71.§ szerint. AK élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hp, a hp az
ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne az újabb hp.
4.) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint
5.) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
űrlap) kell csatolni
6.) Kiegészítő táj kérése: Kbt. 56. §.
7.) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan AK a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett
és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a
dokumentációban előírt formában.
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9.) AT ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (adott esetben), a 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom
esetén is benyújtandó.
10.) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani
11.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg a jelen felhívás III1.2-1.3) pontjaiban.
12.) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben
foglaltakra: „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.”
13.) A kiegészítő tájékoztatást AK a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR
rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
14.) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15.) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16.) AT-nek az AD-ben előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm.rend 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
(EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap)
17.) AT-nek a dokumentáció III.41.) pontja szerinti nyilatkozatot, csatolnia kell az ajánlathoz (ajánlati
dokumentáció 5. sz. melléklete).
18.) Amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint
kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni,
és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók.
20.) FAKSZ: Dinócsik Tünde (sz00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (sz00335)
21.) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, az
árubeszerzés megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné. Jelen közbeszerzés egy műszaki, homogén egységet képez (AK adott telephelyén
működtetett, műhely eszközparkjához kíván eszközöket szerszámokat beszerezni), melynek megbontása a
gazdasági, jogi, műszaki észszerűséggel össze nem egyeztethető eredményre vezetne.
22.) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban AK előírja,
hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
23.) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását. A
közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több
szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely GSZ kiválása esetén a fennmaradó
GSZ-k 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.) A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a MEKH a szerződést a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (Htv.) 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. Felek rögzítik,
hogy a MEKH jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása a szerződés
hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. Jelen szerződés a MEKH jóváhagyásának napján, (amennyiben
a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről
Megrendelő Szolgáltatót (ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti. Tárgyi eljárásban
irányadó a Htv. 92/H.§ (4) bek. is. 25.) Az ajánlatok érvénytelensége:
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• a 2. értékelési szempontra tett megajánlása kevesebb mint 12 hónap;
• az ajánlatban nem kerül csatolásra az 1/a. sz. mellék;
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. sz. mellék nem kerül minden tétel beárazásra;
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. sz. mellék tart eltér az AK által kiadott 1/a. sz. mellék tartal;
• ajánlatba benyújtandó 1/a. sz. mellék bármely tétele esetében az érték „0” vagy negatív érték vagy nem
egész szám megajánlás;
• ha az 1/a. mellék nem adja meg – egyenért megajánlás esetén - a megajánlott (F és G oszlopokat)
eszközök/kéziszer gyártói cikksz és gyártóját.
26.) AT az ajánlatában köteles csatolni a szakmai ajánlat részeként a KD részét képező árazott ártábla (1/
a. számú mellék) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva (pdf), szerkeszthető (excel) formátumban is.
Ellentmond esetén a cégszerűen aláírt ártábla irányadó. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT.
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
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. §-nak
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9297/2022)
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: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://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/EKR000614142022/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/EKR000614142022/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: Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása,cseréje
Hivatkozási szám: EKR000614142022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42165000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A szükségkondenzátor hőcserélő cseréje beüzemeléssel, telepítéssel együtt”
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: Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása,cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42165000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem
1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12. sz. alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása és cseréje, beüzemeléssel, telepítéssel együtt”
A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemben
(továbbiakban: HHM) üzemelő Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása és cseréje, beüzemeléssel, telepítéssel
együtt vállalkozási szerződés keretében, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Szükségkondenzátor műszaki adatai:
Hőátadó felület: 600 m2
Köpeny mérete: Ø1800 x 14 mm
Teljes hossz: 7100 mm
Tömeg üresen: 16 455 kg
A szükségkondenzátor szilárdsági méretezési adatai:
Megnevezés Csőtér Köpenytér
(víz) (gőz)
Méretezési nyomások (PS) 6 barg 3 barg
Méretezési hőmérsékletek (TS) 100 °C 150 °C
Próbanyomás 20°C-os vízzel 8,6 barg 4,3 barg
Térfogat 5,5 m3 10,5 m3
Az új berendezéssel kapcsolatos előírások:
- a terveket a mellékelt méretezett műszaki rajzok alapján kell elkészíteni.
- a berendezés elemeit a hatályos, harmonizált szabványok szerint kell szilárdságilag méretezni.
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- csak a harmonizált szabványokban felsorolt, európai alapanyag engedéllyel rendelkező anyagok használhatók fel
a gyártás során.
- az új berendezés kialakításának, alátámasztásának, csonk kialakításának gyakorlatilag teljesen meg kell egyeznie
a jelenlegi alkalmazottal, a meglévő helyére átalakítás nélkül kell tudni telepíteni.
- a mellékelt műszaki rajzon szereplő lefogató csavarok és alátétlemezek a szállítási terjedelem részeit képezik.
- a berendezésnek rendelkeznie kell ki- és belépő oldali edényfenékkel, kondenzátor alján leszerelhető
kondenzgyűjtő zsomppal, műszercsővel, készüléknyergekkel, lefogató csavarokkal és alátétlemezekkel, készülék
összeszereléséhez és a vezetékek csatlakoztatásához szükséges karimacsavarokkal és tömítésekkel.
-el kell látni a mellékelt rajzon szereplő csonkokkal, és egy, a gőzdóm és a kondenzgyűjtő edény között
rászerelhető műszercsővel. A műszercsőre fel kell szerelni egy helyi és egy távjelzős vízállásmutatót (ezek a
csonkok a rajzokon nincsenek ábrázolva, a betervezett – és az Ajánlatkérővel egyeztetett – műszerektől függ),
valamint 2 db DN150 PN16 méretű biztonsági szelepnek.
- az új szükségkondenzátor helyszíni beépítését a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap leteltét
megelőzően meg kell kezdenie a nyertes Ajánlattevőnek.
Elvégzendő munkafázisok:
- PED-2014 (44/2016 NGM rendelet) teljes megvalósítási, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint az
Ajánlatkérő nevében eljárva a szükséges engedélyek beszerzése (a továbbiakban, úgyis mint: tervdokumentáció),
- a hőcserélő cseréjének megvalósítási ütemezését tartalmazó ütemterv, egyéb dokumentációk elkészítése,
- új berendezés legyártása és a helyszíni cseréhez szükséges elemek, sinezetek, szerelvények előgyártása,
anyagbiztosítással együtt kompletten,
- gyártás befejezését követően az előírásoknak megfelelő vizsgálatok és gyártóművi nyomáspróba elvégzése,
- berendezés és a helyszíni cseréhez szükséges elemek, sinezetek, szerelvények Ajánlatkérő telephelyére való
leszállítása,
- a meglévő berendezés kiszerelése, és az Ajánlatkérő által kijelölt helyen való ledeponálása,
- az új berendezés a szükséges vegyszeres kezelések elvégzése,
- új berendezés beszerelése szakipari munkálatokkal, vizsgálatokkal és nyomáspróbával együtt kompletten,
- az előírásoknak megfelelő az Ajánlatkérő szakemberei számára összesen maximum 20 fő 2 ütemben oktatás
lefolytatása, ütemenként 3 órás időtartamban a telepítés befejezése előtt,
- részvétel az új berendezés üzembehelyezésén,
- próbaüzem lefolytatása az Ajánlatkérő jelenlétében,
- átadási dokumentáció elkészítése és átadása az Ajánlatkérő részére a megvalósulási dokumentáció,
tanúsításokkal együtt kompletten.
A munkafázisok részletesen: a közbeszerzési dokumentumokban.
A nyertes Ajánlattevő a teljesítés helyén helyszíni munkavégzése során napi rendszerességgel munkanaplót
köteles vezetni (papír alapon).
(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.PED-2014 (44/2016 NGM rendelet) szerinti teljes megvalósítási-, és
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, szükséges engedélyek beszerzésének vállalt határideje a
szerződés hatálybalépésétől számítva egész napban megadva (max. 60 nap) 5
2 2.Leszállítás határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva, egész napban megadva 5
3 3. Helyszíni munkavégzés időtartama a munkaterület átadásától a próbaüzem megkezdéséig, egész
napban megadva (maximum 45 nap) 5
4 4. A legyártott és üzembehelyezett berendezésre vonatkozó többlet jótállási idő (0 – 36 hónap többlet
idő egész hónapban) 5
5 5. Jótállási idő alatt keletkező meghibásodás esetén a felvonulási határidő órában megadva 5
Költség kritérium –
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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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/13 (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:
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.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: Vállalkozói díj összesen nettó
HUF-ban 1db szükségkondenzátorra vonatkozóan,melyet a rendelkezésre bocsátott 1.a excel táblázat szerinti
bontásban, annak teljes kitöltésével kell megadni a teljes műszaki tartalomra. Módszer: fordított arányosítás
Minőségi szempont, „A legyártott és üzembehelyezett berendezésre vonatkozó többlet jótállási idő (0 – 36 hónap
többlet idő egész hónapban)” esetében a minimum 36 hónap vállalása érvényességi követelmény, az azon felüli
többlet megajánlást értékeli ajánlatkérő, a 0 többlet jótállást megajánló 0 pontot kap, a plusz 36 hónap, vagy a
felett vállaló többlet jótállás egyaránt a ponthatár maximumát a 10 pontot kapja. Módszer: arányosítás két szélső
érték között.
1., 2., 3., és 5. minőségi szempont értékelésének módszere: fordított arányosítás.Az 1. minőségi szempont
esetében a 60 nap, 3. minőségi szempont esetében 45 nap, az 5. minőségi szempont esetében a 48 óra
érvényességi feltétel az ettől kedvezőtlenebb ajánlat érvénytelennek minősül.
A II.2.7. pont szerinti kezdő időpont a szerződéskötés, illetve hatálybalépés függvényében értendő, a befejezés
időpontja: 2023.06.30. legfeljebb, előteljesítés elfogadott.
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 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.
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. irányadó.
Szolgáltatás végzésére való alkalmasság:---III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.)
Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított
jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
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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 (energetikai létesítményben legalább 3 m3 méretű nyomástartó
edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítása vagy gyártása vagy üzembehelyezése) - 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.
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
(energetikai létesítményben legalább 3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő
felújítása vagy gyártása vagy üzembehelyezése) származó – árbevétele nem éri el a 140.000.000,- 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
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
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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, az α szakasz kitöltése elegendő. A
321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, részeletes igazolás: Kbt. 69. § (4) szerint.
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, közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő,
kapacitás szerv, 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.
Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
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képest szigorúbban/eltérően 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.
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. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (3)-(5) bek. szerint mutassa be a jelen eljárást megindító felhívás feladásától (feladás napja:
VI.5) pont) visszafelé számított 3 évben (3x365 nap) teljesített, energetikai létesítményben legalább
3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítására vagy gyártására vagy
üzembehelyezésére vonatkozó teljesítés megvalósításáról szóló szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rend. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365
nap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe. Az együttes megfelelés a referencia tekintetében
akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság
igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak.
AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára és 22. § (1-(2)) bek.-re. A korábbi
teljesítést (referenciát a a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 22. § (1) bek a)-b) pontok szerint kell igazolni,
legalább a következő, az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő
és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, valamint mennyisége, továbbá
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia nyilatkozatot, illetve az igazolást a cégjegyzésre jogosult képviselőnek vagy az általa
meghatalmazott személynek kell aláírnia. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen
közbeszerzés tárgyán kívüli munkáról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges,
melyből megállapítható a közbeszerzés tárgya szerinti munkára vonatkozó teljesítés. Amennyiben
AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges arról, hogy a tárgyak
szerint nem megbontható szerződése esetén milyen mértékű a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítés. A
referenciamunka közös AT-ként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.
szerint kell a referenciát bemutatni.
M.2.) AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell 1. A
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó AT-i nyilatkozatot.
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a
szakemberrel kapcsolatban előírt végzettség illetve képzettség és szakmai tapasztalat meglétét. A
szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓNAP/
NAP bontásban szükséges megadni. 3. Az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget
illetve képzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát. 4. Az adott szakember által aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozatot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához
szükséges létszámú szakember gárda ismertetése/bemutatása az ajánlatban, az a feletti létszám
ismertetése nem kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 23. § (1) bek. foglaltakkal is
összhangban: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 évben (3X365 nap) (vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6X365 nap) belül megkezdett) energetikai létesítményben legalább
3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítására vagy gyártására vagy
üzembehelyezésére vonatkozó szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés több szerződéssel igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a szerződés teljesítésébe nem von be
legalább:
- 1 fő, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező hegesztő szakmérnököt,
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-1 fő, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt (BSC vagy MSC),
-1 fő minősített hegesztőt.
AK rögzíti, hogy egy adott szakember a fenti pontokban előírt követelmények közül akár többet is
teljesíthet (a szakemberek között átfedés lehetséges).
Közös ajánlattétel esetén e műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 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 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:
AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/
A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés
teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó - a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és
banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 naptári napos fizetési határidővel).
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
A próbaüzem sikeres teljesítését követően kiállított és az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás birtokában
jogosult a nyertes Ajánlattevő a vállalkozói díjról kiállított számla benyújtására, amennyiben a teljesítésigazolás
feltételei maradéktalanul teljesültek.
Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
– teljes ellenszolgáltatás 10 %- ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az
előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb a szerződés Vállalkozó
általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése.
Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész) számlák összege a kifizetett előleg
összegével csökkentendő.
Részszámlázás: Ajánlatkérő az ütemezés szerint, azzal összhangban 2 részszámla és 1 végszámla benyújtását teszi
lehetővé a szerződésben foglaltak szerint.
Irányadó: Áfatv. 55. §; Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 27/A. §-ában és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdéseiben foglaltak is.
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Kötbér: késedelmi: megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a, max. 10 %,, meghiusúlási
(20%) a szerződéstervezetben részletezettek szerint, hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %a,szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, szerződés tervezetben foglaltak alapján.
Karakterkorlát okán VI.3. pont folyt:
25. ) Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. 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.) A közbeszerzési dokumentumokban használt kifejezések, így különösen de nem kizárólagosan:
tervdokumentáció, megvalósulási dokumentáció, kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció a PED-2014 44/2016
NGM rendeletben foglaltakkal összhangban értendők és alkalmazandók és nem jelenti egyben azt, hogy tárgyi
közbeszerzés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) hatálya alá
tartozik az Étv.-ben használt hasonló, vagy azonos terminológiák egyezősége okán.
27.) Kbt. 35. § (8) bek.: AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
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
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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: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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:
A Kbt. 50.§ (2) bek.k) pontja alapján jelzi, hogy AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és
tekintettel az eljárás során elvárt teljesítés műszaki komplexitására és az egyes részfeladatok szorosan
összefüggő és nem különválasztható mivoltára, az elvárt teljesítés minőségének és színvonalának
sérülése nélkül nem osztható részekre. 1) Az eljárás eredményéről a tájék., szerződéskötés: Kbt.79.§,
131.§ szerint.2)Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazd. szereplő: aki jelzést küld a jelen AF I.3. pontban
megadott elektronikus elérési úton. 3)Hiánypótlás: Kbt.71.§ szerint. 4) Közös ajánlat benyújtása:a Kbt.35.§ban és a dokumentációban (DOK) előírtak szerint.5)Az ajánlatba a Kbt.66. §(5) bek. és a DOK szerint
Felolvasólapot (EKR/e-űrlap) kell csatolni.6) Kieg.tájékoztatás:Kbt.56.§ szerint. A kieg.tájékoztatást AK EKR
rendszeren keresztül küldi meg.7)Az eljárás nyelve kizárólag a magyar,a kieg.tájék: magyar nyelven.8) ATnek ajánlatában csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.tv.9.§ (1) bek. szerinti, ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a
DOK.ban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha ATaz előírt alkalmasság
igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt.66.§(2) bek. (EKR/e-űrlap) és a (6)
bek. a),b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó. 9) Az ATnek ajánlatot a Kbt.66.§(1) bek szerinti tartalmi és formai követelményeknek,a Kbt. 41/A.§(1) bek.nek
megfelelően kell benyújtani, a 424/2017. Korm. r. is irányadó. 10) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az AF III.1.2, III.1.3 pontjaiban.11)
Az ajánlatot az EKRen keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40.§(1)bek. alapján:A közbeszerzési és koncessziós
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beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével
kell lebonyolítani. A Kbt. 41.§(1) bek.szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”12) AK jelen
eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 13) AT-nek EKR/eletronikus űrlapon nyilatkoznia
kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015.
Korm. r. 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. 14) Ha az AK a Kbt.69.§(11) bek.ben foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz,
a gazd.szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD-ben - azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a
Kormr. rendelet előírja.15)AF-ban és a közbesz.dok.ban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt.
és vhr-ek az irányadók.16)FAKSZ: Dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295) 17)AK jelen eljárásban ajánlati
biztosíték nyújtását nem írja elő. 18) AK a Kbt.35.§ (8) bek.ben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes
közös AT.nek gazd.szervezet létrehozását a szerz. teljesítésére. Közös ajánlatot benyújtó gazd.szereplők
közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó
gazd.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.19)
Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban AK előírja, hogy
1 hónap alatt 30 naptári napot ért.20) AT-nek csatolnia kell a közbeszerzési dok.ok, jogszabályok által
előírt iratokat. 21) AT köteles csatolni az ár értékelési szempont alátámasztásaként az 1/a. sz. mellékletet
is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás eseten a
cégszerűen aláírt ártábla az irányadó.22) AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a
szerződések kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
23. Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015.(X.30.) Korm. r.11.§,26.§-ai szerint előírja: Vállalkozó legkésőbb
a szerz.kötés időpontjára köteles a jelen közbesz. eljárás tárgyára érvényes, építési-szerelési biztosítás
(C.A.R./E.A.R.) tartalmú, annak II. fejezete tekintetében legalább 25.000.000,-Ft/káresemény, és
legalább 50.000.000,-Ft/év kártérítési limittel és mérnök szolgáltatási tevékenységre kiterjedő
káreseményenként legalább 3.000.000 Ft/káresemény, és legalább 5.000.000,-Ft/év, fedezeti értékű
felelősségbiz. szerződéseket kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fentiek szerint kiterjeszteni,
valamint a fedezetigazolást bemutatni. Előbb részletezett C.A.R./E.A.R. fedezet kiváltható a jelen
közbeszerzés tárgyára érvényes általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely esetén a kártérítési
limit 25.000.000,-Ft/káresemény, és legalább 50.000.000,-Ft/év. A biztosításnak ki kell terjednie:a szerződésen kívül okozott károkra,- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási
káraira,- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, továbbá közös ajánlattétel
esetén – amennyiben a konzorciumi tagok nem önállóan rendelkeznek C.A.R./E.A.R. vagy általános és
szolgáltatói felelősségbiztosítással – a közös ajánlattevők minden tagjának, mint együtt biztosítottnak
szükséges szerepelnie a biztosítás(ok)ban. Fentieken túl Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen üzemi baleset felelősségbiztosírtással is (munkáltatói
felelősségbiztosítás kiterjesztve építőipari tevékenységre, akár kombinált felelősségbiztosítás részeként).
24.) Jótállás: AK a legyártott berendezésre előírja a minimum 36 hónap jótállási idő megajánlását,
azonban az ezen felül (többlet!) jótállási időt értékelési szempontként kerül szerepeltetésre (36
hónaptól 72 hónapig terjedő időszakot, azaz 0-36 többletet). A jótállási idő a sikeresen lefolytatott
próbaüzemet követően kiállított teljesítésigazolás dátumától számítódik. A nyertes Ajánlattevő a jótállás
kötelezettségébe tartozó hibáit köteles a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. A meghibásodás
bejelentését követően 48 órán belül köteles elkezdeni a javítást.A nyertes AT-nek szavatolnia kell,
hogy a munkavégzés során minden általa leszállított és felhasznált anyag új, korábban nem került
használatra, kifogástalan minőségű és gyári hibáktól mentes, a teljesítése megfelel a hatályos
jogszabályoknak,hatósági előírásoknak, valamint a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában előírt
követelményeknek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 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:
2022/05/09 (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 (9269/2022)
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: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000392022022/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/EKR000392022022/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-1130 Kézfertőtlenítő és bemosakodó szer.besz.
Hivatkozási szám: EKR000392022022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33631600-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a DEK-1130 DE KK Kézfertőtlenítő és bemosakodó szerek, valamint bőr és
nyálkahártya fertőtlenítőszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás keretin belül:
1. rész: Folyékony szappan és egyéb fertőtlenítőszerek
2. rész: Elő- és bemosakodó kézfertőtlenítőszerek
3. rész: Sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítőszerek
4. rész: Sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszerek
5. rész: Folyékony szappan és bemosakodószerek
6. rész: Sebészeti kézfertőtlenítőszer
7. rész: Előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szerek
8. rész: Bőrfertőtlenítőszer benzalkónium kloriddal
9. rész: Bőrfertőtlenítőszerek műtéti területhez és érkatéterezéshez
10. rész: Bőrfertőtlenítőszerek propanollal
11. rész: Bőrfertőtlenítőszerek kvaterner ammóniummal
12. rész: Jódmentes bőrfertőtlenítőszerek és betegmosdató kendő
13. rész: Bőrfertőtlenítő kendő klórhexidin-diglukonáttal
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: Folyékony szappan és egyéb fertőtlenítőszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, napi működéséhez kíván beszerezni
folyékony szappant és egyéb fertőtlenítőszereket összesen nettó 52.282.930,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű kéz és bőrtisztító folyékony szappanok, sebészi
bemosakodó-, és higiénés kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 7 soron a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Elő- és bemosakodó kézfertőtlenítőszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, napi működéséhez kíván beszerezni elő- és
bemosakodó kézfertőtlenítőszereket összesen nettó 19.480.729,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű kéz és bőrtisztító folyékony szappanok, sebészi
bemosakodó-, és higiénés kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 8 soron a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
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- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítőszereket összesen nettó 12.374.455,- Ft erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű sebészi bemosakodó-, és higiénés
kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a szerződéstervezet 3.1. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszerek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszereket összesen nettó 7.083.325,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű sebészi bemosakodó-, és fertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 2 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Folyékony szappan és bemosakodószerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

24455000-8
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
folyékony szappant és bemosakodószereket összesen nettó 17.461.500,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú kéz és bőrtisztító folyékony szappan, valamint sebészi bemosakodó-, és
higiénés kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 2 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti kézfertőtlenítőszer
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti kézfertőtlenítőszert összesen nettó 7.327.710,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében sebészeti kézfertőtlenítőszer kerül beszerzése 1 soron a közbeszerzési dokumentáció részét
képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szerek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:

24455000-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szereket összesen nettó 20.237.120,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű kéz és bőrtisztító folyékony szappanok, valamint
higiénés kézfertőtlenítő szerek kerülnek beszerzésre 4 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek benzalkónium kloriddal
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket benzalkónium kloriddal összesen nettó 9.673.838,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színtelen és színezett bőrfertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
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
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megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfert.szerek műtéti területhez és érkatéter.-hez
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8
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További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket műtéti területhez és érkatéterezéshez összesen nettó 5.769.306,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színezett-, színtelen és egyéb
bőrfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 5 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek propanollal
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket propanollal összesen nettó 6.862.725,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színtelen és színezett bőrfertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
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
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köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek kvaterner ammóniummal
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő tárgy:

88

Kiegészítő szójegyzék

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket kvaterner ammóniummal összesen nettó 17.807.559,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színtelen és színezett bőrfertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
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
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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:
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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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Jódmentes bőrfertőtlenítősz., betegmosdató kendő
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
jódmentes bőrfertőtlenítőszereket és betegmosdató kendőt összesen nettó 6.225.280,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színezett, színtelen és egyéb
bőrfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 4 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítő kendő klórhexidin-diglukonáttal
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:

24455000-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti kézfertőtlenítőszert összesen nettó 1.462.500,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében sebészeti kézfertőtlenítőszer kerül beszerzése 1 soron a közbeszerzési dokumentáció részét
képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás annak határozott
idejének letelte előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a
keretmegállapodás 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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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 opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.1. pontja 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
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: Vmennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek és Kbt.62.§(2) bek-ben felsorolt kizáró okok fennállnak. A
Kbt.63.§(3) bek alapján az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazd szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt.74.§(1) bek b) pontja alapján az AK kizárja
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Kbt. 67.§(1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 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. r. 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3.§(3)bek. alapján, ha egy AT az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett
szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alk. feltételek von. csak azokról szükséges
nyilatkozni, amelyeket az ATvagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alk. igazolásához. Az
AT az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend 6.§(6a) bek-ben foglaltakra.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a
Kbt.67.§(4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. §(4)-(7) bekezdéseire figy. jár el, e vonatkozásban az érintett ATnek a 321/2015.
(X.30.)Korm. rend 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. AK felhívja a
figyelmet a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az AT-nek csatolnia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében tett nyilatkozatát, 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
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lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d)alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.)Korm.rend. 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015.(X.30.)Kr.r 1.§(7)bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre von a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK –ellenkező
bizonyításáig– az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.)Korm. rend 1.§(8) bek alapján nem kérhető a gazd szereplőtől olyan nyilatkozat v
igazolás benyújtása, amelyet ua. közbesz. eljárás vmely része tek a gazd sz. már benyújtott. A gazd. sz-nek
nyilatkozinia kell arról, h mely rész tek-ben benyújtott nyilatkozatot v igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.69.§(11a) bek-ben fogl.
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: Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző
három évből származó szállításainak ismertetését (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a)
pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe), az ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint figyelemmel a (3a) bek. foglaltakra. A
referenciaigazolás min. tartalma: a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja - év, hónap, nap
pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya,) a szállítás mennyisége továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában keretösszegre kván szerződést kötni, melyre nem
alkalmazható a Kbt. 65.§ (5) bek. foglalt százalékos viszonyítás. Ajánlatkérő így az alkalmasság
megítéléséhez az ellenszolgáltatás összegét alkalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) 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.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- 1 rész esetében legalább nettó 36.000.000,- Ft értékben,
- 2. rész esetében: legalább nettó 13.000.000,- Ft értékben,
- 3. rész esetében: legalább nettó 8.000.000,- Ft értékben,
- 4. rész esetében: legalább nettó 4.000.000,- Ft értékben,
-5. rész esetében: legalább nettó 12.000.000,- Ft értékben,
- 6. rész esetében legalább nettó 5.000.000,- Ft értékben,
- 7. rész esetében legalább nettó 14.000.000,- Ft értékben,
- 8. rész esetében legalább nettó 6.000.000,- Ft értékben,
- 9. rész esetében legalább nettó 4.000.000,- Ft értékben,
- 10. rész esetében legalább nettó 4.000.000,- Ft értékben,
- 11. rész esetében legalább nettó 12.000.000,- Ft értékben,
- 12. rész esetében legalább nettó 4.000.000,- Ft értékben,
-13. rész esetében legalább nettó 1.000.000,- Ft értékben,
betegfertőtlenítő szerek és/vagy bemosakodó szerek és/vagy nyálkahártya fertőtlenítőszerek szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre: AK előleget nem fizet, részszámlázást biztosít megrendelésenként. A számlakiegyenlítése:
közvetlen megrendelésenként átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135.§ (1),
(5)-(6) bek.-ben, 1997. LXXXIII. tv. 9/A. § a) pontjában, 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben és a
keretmegállapodás tervezetben foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől szám.60 napos fizetési
határidővel.Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó ellenértéke. A
késedelmi kötbér megrendelésenként legfeljebb 15 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Hibás telj. kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett közvetlen megrendelés nettó ellenértéke, mértéke hibás
teljesítéssel érintett közvetlen megrendelés nettó ellenértékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: közvetlen megrendelés esetében: a teljesítés elmaradásával érintett közvetlen megrendelés
nettó vételárának 15 %-a, teljes keretmegállapodás meghiúsulása esetén: az ellenérték 20%-a. A kötbér és jótállás
részleteit a keretmegállapodás tervezet 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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes
regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont. (az eljárás EKR
azonosítója: EKR000392022022).
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. AT-nek és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell
az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V.
tv.9.§(3)bek. szerinti ügyvéd v kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 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. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 2. § (5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy 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 részenként valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns részenként csatolandó.
8. AK kéri benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35.§).
10. A Kbt. 41/A. § (1) bek alapján, ahol a Kbt. v külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.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.
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. AT-nek részenként szakmai ajánlatként csatolnia kell a „DEK-1130 Műszaki leírás és ártáblázat”
elnevezésű dokumentumot kitöltve. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt.
71.§ (8) bek. b) pontjára.
13. AK kéri benyújtani az ajánlat részeként a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó
teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, h az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban
meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a
becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
14. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
megajánlott termékek rendelkeznek magyar nyelvű biztonsági adatlappal a 1907/2006 EK rendeletnek
megfelelően. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötésig be kell nyújtania a termékek magyar nyelvű az
1907/2006 EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapjait.
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15. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott termékek vonatkozásában az
OTH/NNK által kiadott engedélyt.
16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
18.A szerződés, az elszámolás, a kifizetés pénzneme HUF.
19. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire, az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
20. A felhívás IV.2.6. meghat. 1 hónap ajánlati kötöttség 30 napnak felel meg.
21. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
22. AK nem kívánja előírni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának alkalmazását.
23. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a
keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az AK általi közvetlen megrendelés útján kerülhet
sor az adott közbeszerzés megvalósítására. A keretmegállapodás szerinti maximális nyertes ajánlattevők
száma valamennyi részajánlattétel körben egy ajánlattevő.
24. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy AK kézfertőtlenítő és bemosakodó szerek, valamint bőr
és nyálkahártya fertőtlenítőszerek beszerzése tárgykörben előzetes piaci konzultációt (továbbiakban: EPK)
folytatott le. Az előzetes piaci konzultáció EKR azonosítója: EKR000479792022
25. FAKSZ: Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300)
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: 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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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 Kereskedelmi és Iparkamara (9446/2022)
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 Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti azonosítószám: 18068265241
Postai cím: Szabadság Tér 7 24761
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezősi Balázs
Telefon: +36 14745198
E-mail: mezosi.balazs@mkik.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mkik.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vallalkozztudatosan.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/EKR000249852022/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/EKR000249852022/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: 1999. évi CXXI. törvény szerinti tevékenységek
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K14 Fenntarthatósági tananyag fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000249852022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72212190-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K 14 - Fenntarthatósági vállalkozói szemléletformálás célú e-learning tananyag fejlesztése.
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: K14 Fenntarthatósági tananyag fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212190-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés célja az Országos Vállalkozói Mentorprogram című kiemelt projekt környezeti fenntarthatósági
szemléletformálás alprojektjén belül, a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, tudatosságuk és vállalkozói
hatékonyságuk növelését szolgáló környezeti fenntarthatósági szemléletformálás e-learning tananyag fejlesztése,
teljeskörű felhasználási jogának átadása.
A tananyagok fejlesztését követően, az elkészült produktumoknak az alábbi általános elvárásoknak kell
megfelelniük:
• szabványosság (kompatibilitás) – keretrendszer/lejátszó független legyen, tehát egy szabványos e-learning
rendszer képes legyen lejátszani azt, további tananyag módosítási, testreszabási tevékenységek nélkül, így az
költségmentesen költöztethető legyen eltérő e-learning rendszerekre.
• mobilitás – az internetes alkalmazások és tartalmak fogyasztási szokásait tekintve, 2014 óta már nagyobb
részben történnek mobil eszközökről. A tananyagok rugalmas elérésének záloga, hogy ne gördítsünk technikai
akadályokat az eltérő felbontással rendelkező eszközöket használó tanulók számára, ennek érdekében, a
tervezéskor fontos technikai kritérium a reszponzivitás biztosítása.
• moduláris felépítés – felépítését tekintve legyen egységekre (modulokra) tagolt, ezáltal az előrehaladás
tanulónként nyomon követhető lesz, szükség esetén a későbbiekben a tartalmak frissítése egyszerűbbé válik.
• nyomon követhetőség – a szabványos és moduláris kialakításon túl, a képzések szervezői számára pontosan
nyomon követhető legyen a tanulók előrehaladása, illetve teljesítménye, azaz a tartalmak szerkesztése a SCORM
szabvány szerint képernyőkre bontva valósuljon meg (SCO-ba szervezve)
• interaktivitás – az írott szöveges tartalmak mellett, gondolkodásra és cselekvésre késztető interaktív elemekkel, a
tudás mérését biztosító időközi feladatokkal támogassa a tanulók aktív bevonását, ezekkel biztosítható a figyelem
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fenntartása, másfelől pedig, támogatja a tanulók előrehaladását. A feladatok hibás elvégzése esetén a rendszer
mutassa meg a helyes megoldást.
• modul szintű átláthatóság, tervezhetőség biztosítása – a tananyagok modulokra tagolódjanak. Minden
modul megkezdése előtt, a tanuló számára tegye világossá a tananyag fejlesztője az adott modul elvégzésével
kapcsolatos információk megosztásával, milyen témákat dolgozhat fel benne a tanuló és milyen új fogalmakkal
és ismeretekkel találkozik az adott modul elsajátítása során. A modult bemutató általános lapon található
információk alapján eldöntheti a tanuló, hogy megkezdi-e a modulban található ismeretek elsajátítását. A
tananyagfejlesztő készítsen előzetes összefoglaló lapot minden modulra vonatkozóan.
• multimédia – a szöveges részeket a tudáselemhez köthető multimédiás elemekkel (kép, hang, videó, animáció,
prezentáció stb.) kiegészítve, az átadandó ismeretek elsajátítása, megértése könnyebbé és oldottabbá, ezáltal
lényeges módon feldolgozhatóbbá, megjegyezhetőbbé válik. Kutatások bebizonyították, hogy amennyiben a
tanulás során több érzékszervünket használjuk a kapott információk feldolgozására, az hatékonyabb rögzülést
biztosít a tanuló számára. A kidolgozott tananyag minimum 3 képernyő képenként tartalmazzon az ismeretek
átadását segítő, legalább 2 db média elemet.
• egységes fogalmak használata, fogalomtár – a tananyagokban található fogalmakat a Nyertes Ajánlattevő
szervezze fogalomtárba. Az egyes fogalmak, a környezetből kiemelve, eltérő formázással jelenjenek meg a
tananyagban, a fogalmak definíciója legyen kattintással előhozható.
• biztosítson visszacsatolást – legyen nyomon követhető - a tananyagon belüli önellenőrző kérdések segítségével
- a tanulásban való előrehaladás. A tananyag zárásaként pedig lehetőség legyen az elsajátított ismeretek
számonkérésére, így biztosítva a tudás visszamérését mind a tanulók, mind a képzés szervezői számára.
• biztosítson támogatást – számos előnye mellett, az elektronikus csatornán történő önálló tanulás, egy-egy
akadály önálló leküzdésénél, olykor hátrányt is jelenthet. Az ilyen esetekben támogassa a rendszer a potenciális
lemorzsolódó tanulók megtartását azzal, hogy biztosít kérdezési-, kommunikációs lehetőséget a képzés szervezői
felé.
• támogassa a modulra/tananyagra épülő további elmélyülést – a tanulói érdeklődés a legaktívabb egy-egy
modul sikeres elvégzését követően. A képzés szervezője további ismeretek elmélyítését segíti elő azzal, hogy
az adott modulhoz kapcsolódó, hasznos forrásanyagok gyűjteményét bocsájtja a tanulók rendelkezésére. A
modul zárásaként, az adott modulban található ismeretek elmélyítését szolgáló további hasznos, külső linkekkel
biztosítsa a tananyag fejlesztője a tanulók további tájékozódásának lehetőségét.
Az e-learning tananyag elkészítése az M2.A és B szakértő aktív közreműködését igényli.
M.2.A szakértő feladata a feladat informatikai részfeladatainak elvégzése. A digitális tananyagfejlesztési projekt
egyrészről egy informatikai projekt, mely speciális (környezeti fenntarthatósági) tartalommal valósul meg. Az
M2.A szakértőnek tapasztalattal kell rendelkeznie a teljes informatikai folyamat menedzsmentje kapcsán, különös
tekintettel az elvárt volumenű és részletezettségű (minimum 1000 felhasználó kiszolgálását célzó, minimum
350 képernyőképet tartalmazó) tananyag Ajánlatkérő meglévő informatikai rendszerébe való zökkenőmentes
beemelése és abban történő hibamentes működtetése céljából.
M.2.B szakértő feladata a minimum 3000 felhasználó kiszolgálását célzó, minimum 350 képernyőképet
tartalmazó környezeti fenntarthatósági tananyag elkészítése. M.2.B szakértőnek az ehhez szükséges környezeti
fenntarthatósági tárgyi tudás és didaktikai módszertani ismeretek felhasználásával vizuális és interaktív tartalmak
megalkotásával kell megalapoznia a tananyag kialakítását, úgy, hogy az egy digitális tananyagba illeszthető
legyen, amely alkalmas minimum 3000, előzetes képzettséggel nem rendelkező felhasználó szemléletformálására.
A feladat eredményeképpen Nyertes Ajánlattevővel szemben elvárás egy zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszerbe fejlesztett e-learning tananyagnak készítése, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő
ilyen rendszerre használatára vonatkozó licenszmegállapodással rendelkezik, ilyen rendszer működtetésével van
több éves tapasztalata és számára az ilyen rendszerben illeszkedő újabb tananyag beszerzése jelenti a leginkább
költséghatékony és leginkább költséghatékonyan üzemeltethető megoldást.
(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 M2/A pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata
(min. 0 max 36 hónap) hónapban 5
2 M2/B pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max 36 hónap)
hónapban 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 135
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: GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempont alkalmazza. Értékelés
során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a
minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás. A felolvasólapon Ajánlattevő köteles feltüntetni a
minőségi kritériumra bemutatott szakemberek nevét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pont munkanapokban kifejezett időtartam cellában megadott
időtartamot naptári napban kell értni (és nem pedig munkanapban).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Szerződés mindkét fél részéről történő aláírására 2022.07.13.
napját követő időpontban kerülne sor, annyiban Ajánlatkérő a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt
bármikor elállhat a Szerződéstől.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Szerződés mindkét fél részéről történő aláírására 2022.07.13.
napját követő időpontban kerülne sor és nyertes Ajánlattevő a teljesítést már megkezdte, úgy Ajánlatkérő
jogosult 2022.07.13. napjától számított 30 napon belül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben
Felek a szerződés XI.7. pontban foglaltak szerint számolnak el egymással.
A fenti elállás, illetve felmondás kikötésének az indoka, hogy jelen beszerzés finanszírozását biztosító projekt 2022.
december 31-én lezárul.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem
Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015.
(X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk
előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR.
10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére,
valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.
§(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
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: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3)
bek. a) pontját a 23. §-ra figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással vagy
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által aláírt referencia
nyilatkozattal igazolja Ajánlattevő. A referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az
alábbi adatokat: – a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), – a szerződést kötő másik fél (neve,
székhelye), – a szolgáltatás tárgya, – a szolgáltatás mennyisége, – továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
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a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia kezdési és befejezési
időpontját év/hónap/nap bontásban szükséges megadni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlattevő
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait/
nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21/
A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. AK felhívja a figyelmet a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bek.-re.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a
szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek
való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a
személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/ amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatot. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év/hó bontásban kell megadni.
Csatolni szükséges továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát. Ajánlattevő
köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. A kapacitást nyújtó
szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket
az ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni. Felhívjuk
a figyelmet a Kbt. 69. § (7) és (9) bek.-re és 424/2017. Korm. r. 6. § (6a) bek.-re. Az ajánlattevő ajánlatában
köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő
rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában található. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az
előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67.
§ (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kérjük ajánlattevőket, hogy
legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (12) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevőnek a felhívás feladásától számított 3 elmúlt
évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal kell
rendelkeznie:
A) legalább 1 db zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe fejlesztett távoktatási és/vagy
e-learning és/vagy egyéb digitális tananyag fejlesztésre és/vagy készítésére vonatkozó referencia;
B) legalább 1 db környezeti fenntarthatósági tárgyú távoktatási és/vagy e-learning és/vagy egyéb digitális
tananyag fejlesztésre és/vagy készítésére vonatkozó referencia.
Ajánlatkérő a környezeti fenntarthatósági tananyag alatt olyan tananyagot ért, melynek témája az energia,
víz, hulladék, levegő, természetvédelem témák közül legalább három témára kiterjed, és amelynek célja a
szemléletformálás és/vagy oktatás, és/vagy a tudatos, és takarékos használat elősegítése.
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, valamint egy
alkalmassági feltétel több szerződésből is teljesíthető, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat
úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, hanem nem von be a teljesítésbe legalább
A) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezetőt és/vagy projektvezető helyettest, aki távoktatási és/vagy elearning és/vagy egyéb digitális tananyag fejlesztés és/vagy készítés kapcsán informatikai projektekben
legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
B) 1 fő felsőfokű ve̋gzettse̋ggel, környezeti fenntarthatősa̋gi tananyagok tananyag fejlesztésében
és/vagy készítésében min. 12 hőnap tapasztalattal rendelkező szakembert.
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A megajánlott szakértők között lehet átfedés. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során (mind az
értékelés mind az alkalmasság bírálata esetében) az időben párhuzamos szakmai tapasztalat csak egyszer
számít a szakember szakmai tapasztalatába.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja késedelemmel érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj, mértéke 1 %-a/naptári nap,
max. 15 %. Meghiúsulási kötbér:alapja a meghiúsulással érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj, mértéke
30 %.Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített szolgáltatás nettó összege, mértéke 5 %, maximum a
vállalkozói díj 15 %-a. AK előleget nem biztosít. Nyertes AT egy rész- és egy végszámla benyújtására jogosult. A
leigazolt számlák kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 135. §
(1), (5), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetése utófinanszírozással történik figyelemmel
a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletre. A pályázat támogatás intenzitása 100 %. A Az ajánlattétel, elszámolás,
kifizetés pénzneme HUF. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: 12 hónap.
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: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan tőrtének a
www.ekr.gov.hu webcímen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bek. szerint.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi és részvételi határidő
munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható 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:
Részajánlattétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a feladat megvalósításához
szükséges távoktatási e-learning tananyagot egységes, megbonthatatlan szolgáltatásként kívánjuk
létrehozni és kínálni. A tematikai egymásra épülés és az összehangolás igénye nem teszi lehetővé a
témánkénti különbontást, a folyamat mentén értelmezett különbontás pedig jelentős megvalósítási
kockázatot és indokolatlan költségeket jelentene Ajánlatkérő számára. A feladat egységes, koherens
egészet alkot. A feladat esetleges részekre bontásával lényeges szinergiák esnének ki és a feladat
ellátásának tágan értelmezett koordinációs költségigénye és teljes költségigénye is megnőne, ezáltal
sérülne a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve. Ajánlatkérő elvárása egy kész, működő,
egységes, rendszeréhez illeszkedő tananyag költséghatékony beszerzése és alkalmazása, mely tananyag
mesterségesen elkülönített, rendszerbe nem foglalt részei nem értékesek Ajánlatkérő számára. Ennek
megfelelően részajánlattételre nincs lehetőség.
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
Elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
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2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt
Az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
3. AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT 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.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.
§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett
Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
benyújtani.
9. A dokok a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,
azonban
A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban kell tartalmaznia.
10. A Kbt. 66. §5) Bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4)bek-e szerinti
Összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról(nemleges tartalommal is).
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
Hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t.
14.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
15. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
16. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek 00892.
17.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a M.1.) és M.2.) pontok szerinti alkalmassági
Minimum követelmények és az előírt igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
18. Az M2. pontra bemutatott szakember vagy szakemberek értékelési szempont alátámasztására
vonatkozó önéletrajzait az ajánlatban csatolni szükséges. Az M2.pontra bemutatott szakember vagy
szakemberek alkalmassági követelmény alátámasztására vonatkozó önéletrajzait a Kbt. 69. § (7) bekezdés
alapján ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket
az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.
19. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinte az értékelési szempontokra bemutatott
szakember/szakemberek nevét és az értékelési szempontokra tett megajánlásokat. A szakmai önéletrajz
nem tartozik a szakmai ajánlatba. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel
nem hiánypótoltatható hiánynak tekinti az értékelési szempontokra bemutatott szakember/szakemberek
nevét, illetve az értékelési szempontokra tett megajánlásokat. Nem hiánypótoltatható hiány esetében
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/05/09 (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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Széchenyi István Egyetem (9390/2022)
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: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Lilla
Telefon: +36 96613720
E-mail: huszar.lilla@sze.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni.sze.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni.sze.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/EKR000083522022/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/EKR000083522022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténerek
Hivatkozási szám: EKR000083522022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44613000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződések a GINOP-2.3.1-20-2020-00006 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
konténerek beszerzésére
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: Irodakonténerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34221000-2

További tárgyak:
44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, dr. Michelberger Pál út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya inkubációs irodakonténerek beszerzése a Zalaegerszegi Tudományos
és Innovációs Park fejlesztéseihez kapcsolódóan. Az eszköz funkciója a projekt keretében létrejövő Inkubációs
Központ épületéhez kapcsolódva, egyedi és speciális munkatér biztosítása a központ működésének
kiegészítésére. Az inkubációs konténerek olyan, minőségi és színvonalas kialakítású eszközök, amelyekbe egyes
irodai inkubációs funkciók elhelyezhetők, kihasználva a konténereszközök mobilitásából eredő előnyöket.
A beszerzés mennyisége: szimpla inkubációs irodakonténer 3 db, dupla inkubációs irodakonténer 3 db, egyedi
konténer 1 db az alábbi méretadatokkal:
- Inkubációs irodakonténer – szimpla: alapstruktúra 20 lábas (6 m-es) magasított konténer
- Inkubációs irodakonténer – dupla: alapstruktúra 20 lábas (6 m-es) magasított konténer elemekből, egybe-nyitva
- Egyedi sorolható konténer: befoglaló nominál méret kb. 2,4m*9m*13m / 2,5m
A beszerzés tárgyának leírását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás vállalt időtartama (egész számban kifejezett hónapban megadva;
minimum 12 maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.1-20-2020-00006
II.2.14) További információ:
Részteljesítési határidő az egyedi sorolható konténer esetében a szerződés hatálybalépésétől számított 1 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Tárolókonténerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34221000-2

További tárgyak:

44613000-0
44613400-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, dr. Michelberger Pál út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás 2. részének célja a projekt keretében létrejövő infrastruktúrafejlesztések részeként,
egyedi zárt tárolási megoldás biztosítása a helyben levő járművek és egyéb eszközök számára, a Zalaegerszegi
Tudományos és Innovációs Parkban, a kutatóközpont működésének kiegészítésére. A tároló eszközök
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olyan, egyszerű, de időtálló kialakítású eszközök, amelyek alkalmasak járművek tárolására, egyéb funkciók
megvalósítására, kihasználva az eszköz mobilitásából eredő előnyöket.
A beszerzés mennyisége: tároló klímakonténer jármű tesztekhez 1 db, mobilis tárolókonténer 1 db, klasszikus
tárolókonténer 7 db, egyedi tárolókonténer 6 db az alábbi méretadatokkal:
- Tároló klímakonténer: alapstruktúra 20 lábas (6 m-es) magasított konténer
- Mobilis tárolókonténer: alapstruktúra 20 lábas (6 m-es) magasított konténer
- Klasszikus tároló konténer: 2,5m*2,4m*6m (belső)
- Egyedi sorolható konténer: 2,5m*2,4m*8m (belső)
A beszerzés tárgyának leírását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás vállalt időtartama (egész számban kifejezett hónapban megadva;
minimum 12 maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.1-20-2020-00006
II.2.14) További információ:
Részteljesítési határidő a mobilis tárolókonténer esetében a szerződés hatálybalépésétől számított 1 hónap.
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: Kizáró okok:
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 rögzített kizáró okok bármelyike
fennáll.
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.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)
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. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában
az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. § szakaszában foglaltaknak
megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban
foglaltaknak megfelelően.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, akinek részéről az
előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
nem határoz meg.
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 egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
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.
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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.) Kr. 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.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve
köteles benyújtani.
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:
M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb
szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve 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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1a) a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat: a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontjának év/hónap/nap szerinti
megadásával), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a szállítás tárgya, mennyisége (olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás M.1/ pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szállítási
referenciával kívánja igazolni, melyet közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesített, Ajánlatkérő
azt a szállítást fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt
feltételt (Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban, illetve
az alkalmasság megítéléséhez szükséges mennyiséget).
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként,
illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A csatolt igazolás(ok)ból/nyilatkozat(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
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. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak
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akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz
a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van,
amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás,illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében,
az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e
bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt.
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész tekintetében:
M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1 db konténer
szállítására vonatkozó referenciával.
Egy szerződés több rész tekintetében is bemutatható.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy
a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő
részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági
szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Ajánlatkérő ebben az esetben 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.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő a műszaki leírás sorszámaival jelzett egyes konténer csoportok tárgyát képező eszközök
leszállítása és üzembe helyezését követően jogosult (legfeljebb három darab) (rész)számla kiállítására.
Az ajánlattétel, a fizetés és az elszámolás pénzneme: HUF.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása: 100%.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/naptári nap, de maximum a teljes nettó
szerződéses ellenérték 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a
Jótállás: mértéke a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint (minimum 12 hónap).
A fizetési feltételekre és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a
szerződéstervezetek
tartalmazzák.
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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 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: 2022/06/08 (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)
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vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi
el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak - részenként - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. §(4) bekezdése szerinti összes adatot;
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan valamennyi ajánlattétellel érintett rész tekintetében;
3) Ajánlattevőnek - részenként - csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe
venni kívánt alvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell;
4) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza;
5) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak;
6) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását;
7) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020) és dr. Kovács Eszter
(01150);
8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját mindkét rész tekintetében alkalmazza;
9) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
(elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). Amennyiben
ajánlattevővel szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre
vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.
10) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felsőhatára: 0-10. A pontkiosztás módszere:
- az 1. értékelési részszempontok (ár) esetén a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a
Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. aa)
pontja szerinti fordított arányosítás,
-a 2. értékelési részszempont tekintetében a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója
szerinti arányosítás
11) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az
irányadóak.
12) A jelen hirdetmény IV.2.6) pontjának pontosítása: az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi
határidő lejártától számított 60 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 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:
2022/05/09 (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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Szegedi Tudományegyetem (9557/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
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): www.u-szeged.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402022/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/EKR000211402022/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: Gyermekgyógyászati Klinika - Energiablokk építése
Hivatkozási szám: EKR000211402022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45232221-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Gyermekgyógyászati Klinika GYIPA és SBO épületének elektromos ellátására
Energiablokk építése.
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: Gyermekgyógyászati Klinika - energiablokk építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45315400-2
45315500-3
45315600-4
45312100-8
45317200-4
45231000-5
45316100-6
45112700-2
45111100-9
45233200-1
45233228-3
45232410-9
45100000-8
45110000-1
45262700-8
45300000-0
45223200-8

Kiegészítő szójegyzék
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45231300-8
45331210-1
45232121-6
45112330-7
77310000-6
43325000-7
77211400-6
45262210-6
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6725 Szeged, SZTE a DÉLI Klinikapark területén (hrsz. 20294/1
Semmelweis u. 6-8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyermekgyógyászati Klinika GYIPA és SBO épületének elektromos ellátására Energiablokk építése.
Rövid műszaki leírás:
Az SZTE a DÉLI Klinikapark területén (hrsz. 20294/1 Semmelweis u. 6-8.) az épülő Gyermekgyógyászati Klinika
GYIPA és Sürgősségi Betegellátó Osztálya (SBO) részére kialakítandó új épületrész energetikai ellátására
„Energiablokk” létesítményt építtet.
A kivitelezés építészeti része az energiablokk épület kivitelezéséből, valamint a –régi Gyermekklinika épületben
kialakítandó kétszintes főelosztó kialakításából áll.
Az Energiablokk épülete és a Gyermekklinika főelosztó között mintegy 100 méter hosszan energetikai tápkábelek
alépítményei fúrással lesznek kivitelezve, tápkábelek behúzva kerülnek kiépítésre ellátva a főelosztót.
A kivitelezésbe tartozik az energiablokk épületéhez kapcsolódó parkos rész tervek szerinti kialakítása, valamint a
Gyermekklinika és Energiablokk környéke útkapcsolatainak terv szerinti kialakítása.
A kivitelezési tervek csoportosítva költségvetésileg öt fő szakági kivitelezést tartalmaz:
I. Építészet
II. Kertészeti munkák
III. Útépítési munkák
IV. Elektromos munkák épület kialakítás
V. Elektromos munkák - energetikai kábelezés
A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei:
Építészet:
- 154 m2 Energiablokk épület kivitelezése tervek alapján;
- 2 db (kábel indító és fogadóakna – energiablokk és GYK között) vasbeton fúróakna létesítése, zsaluzott
alépítményekkel;
- Gyermekklinika főelosztó építészeti kivitelezése 3 szinten tervek alapján, pinceszint 6,3 m2, alagsor 48,3 m2,
magasföldszint 25,03 m2.
Elektromos:
Az Energiablokk épületbe:
- 2 db 2500 kVA (energiaátvitel) új transzformátor telepítése;
- 1 db 1000 kVA (energiaátvitel) új transzformátor telepítése;
- 3 db 670 kVA aggregátor telepítése ellátó üzemanyagtankkal;
- Meglévő FOG (Fül-Orr-Gége ) 1 db 1000 kVA transzformátor elbontása BHTR házastul, hozzá tartozó
- 11 kV-os KÖF hálózat kitérítése az Energiablokk épületéhez;
- Energiablokk és Gyermekklinika (GYK) főelosztója közötti kábel fúrása, védőcsövezése, kábelbehúzás;
- Energiablokk elosztó fogadó KÖF elosztó és KIF elosztó szerelése.
Gyermekklinika: KIF kábelfogadó, főelosztó, szünetmentes elosztó telepítése.
Kertészet:
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A Gyermekklinika Korányi fasor és belső oldali területei, a GYK-Pszichiátria Tisza Lajos körúti oldalához
tartozó terület (kerékpártároló), valamint az Energiablokk mögötti parkos rész kertészeti kialakítása,
öntözőberendezésekkel történő ellátása (Műszaki dokumentációban részletezettek szerinti I., III., V., VI. területek).
A teljesítés folyamata:
A teljesítés a munkaterület átadás-átvételét követően kezdhető meg. A jelen teljesítés - a területi átfedés okán –
kapcsolatban van ajánlatkérő két további beruházásával, amely következtében néhány teljesítési rész (befejező
munkálatok) csak e kapcsolódó beruházások megvalósulását követően kezdhetők meg.
Első teljesítési „fázis” (Energiablokk) műszaki tartalma:
Az első fázis végére a kivitelezésnek olyan készültségben kell lennie, hogy a létesítmény használatbavételi
engedély megadására alkalmas legyen. Ez a teljes szerződéses vállalási ár kb. 80%-át jelenti. Kivitelezőnek
rendelkezésre kell állnia a teljes hatósági használatbavételi engedélyezési folyamatban.
Elvégzendő munkák: energiablokk teljes épületének megépítése és a GYK épületében elektromos fogadó
helyiség kialakítása (építészeti munkák kb. 90%-a), az energiablokk szolgáltató oldali megtáplálása (villamosmű)
és az épületen belüli teljes erősáramú infrastruktúra kialakítása (épületkialakítás erősáramú munkák 100%-a), a
szekunder oldali magánvezetékek kialakítása (erősáramú kábelezési munkák kb. 90%-a).
- az NKM betápnak meg kell valósulnia: KÖF betáp a város más pontjairól az energiablokk fogadó helyiségébe,
primer oldalon (villamosmű)
- az energiablokkból elmenő szekunder kábelek az egyes épületekbe (magánvezeték): DNT, GH, FOG, GYK régi
és GYIPA, valamint a Kémia labor, a Vadászház és a régi térvilágítás meglévő kábelezésének átforgatása az
energiablokkba
- az energiablokkban lévő trafók és aggregátorok legyenek feszültség alatt, és képesek legyenek felvenni a
szekunder oldali terheléseket is
A készültség részletesen (új úthálózat, új térvilágítás és a teljes kertészet nélkül):
- ÉPÍTÉSZET: az energiablokk teljes épülete kompletten kell, tetőre felmenő lépcsővel, vízjáték szerkezeti
kialakításával, támfalakkal, földfeltöltéssel együtt, korlátokkal, zöldtető termőközegével, járható tető burkolatával
(padok, növények, vízfelületek nem fontosak)
- ÚT: csak az energiablokk körül bolygatott útburkolatok helyreállítása, a többi maradna úgy, ahogy van (tűzoltási
felvonulási terület nem kell, de megközelíthető legyen az épület)
- KÖZMŰ: energiablokk épületének csapadékvíz elvezetése kell, a vízjáték vízgépészete számára az
alépítményeket és a vízvezetéket ki kell építeni a vb szerkezetekkel együtt, de nem kell működnie
Első teljesítési „fázis” elvárt időtartama:
kivitelezésre 6 hónap a munkaterület-átadástól + 1 hónap az energiablokk műszaki átadás-átvételére és a
használatbavételi engedélyezés lefolytatására. De maximum 2023.04.15.
Az energiablokk megvalósításának (fenti részletezés alapján) kötbérterhes határideje: a munkaterület átadástól
számított 6+1 hónap, de maximum 2023.04.15.
Az első teljesítési fázis tekintetében rögzített időtartam nem nyúlhat túl a projekt által meghatározott konkrét
befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor az első teljesítési
fázis tekintetében rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban az első teljesítési fázis
tekintetében rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
A befejező munkálatok elvégzésének kötbérterhes határideje: a vonatkozó munkaterület átadástól vagy a
befejező munkálatok megkezdhetőségéről szóló értesítéstől számított 5 hónap.
A közbeszerzési dokumentáció részét képezi a szakágakra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció.
A kivitelezési feladathoz a hatósági jóváhagyások és az építési engedély rendelkezésre állnak. A részletes műszaki
dokumentációt a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és
annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét
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hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is
elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 2.1 Minőségi kritérium - Név: M2.1) pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 10
3 2.2. Minőségi kritérium - Név: M2.2) pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 10
4 2.3. Minőségi kritérium - Név: M2.3) pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: Tervezetten uniós forrás, száma egyelőre nem ismert.
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
1. értékelési szempont (ár szempont) megnevezése: Vállalkozói díj (nettó HUF, tartalékkeret nélkül). Értékelés
módszere: fordított arányosítás.
2. értékelési szempont:
Értékelés módszere: arányosítás.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

127

A Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték 36 hónap, legkedvezőtlenebb érték 0 hónap.
A II.2.7) pontban megadott időtartam a kivitelezés megvalósításához szükséges időtartam.
A teljesítés e pontban megjelölt 12 hónapos időtartama nem tartalmazza azt - az előzetes becslés alapján
- tervezetten 10 hónapos olyan időszakot, amely az első fázis befejezése és a befejező munkálatok
megkezdhetősége között eltelik, és amely időszak alatt a nyertes ajánlattevő kivitelezési tevékenységet nem
tud végezni. A teljesítés befejező munkálatai csak a jelen kivitelezéshez területileg kapcsolódó beruházások
(Gyermekklinika PSZ és SBO épülete) végleges elkészültét követően kezdhetők meg.
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 (AT), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése, valamint a 3.
és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) 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.
Ajánlatkérő (AK) 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 Kr.
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 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 a) és b) pontjára is.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Igazolás az ajánlatban:
Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a
formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
ajánlatkérő ellenőrzi,
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell
benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében
szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt.
62.§ (1) i) pont rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolási módra vonatkozóan:
Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap)
legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban
előírtakon (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /
év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat
is. [Kbt.65.§(1) b), és Kr. 21.§(2)a), 22.§(3)].
M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges
adatokat - azon szakemberek megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. [Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)].
M2.1), M2.2), M2.3): a képzettség (jogosultság) igazolására benyújtandó a nevezett szakember által aláírt,
az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap
bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajza és végzettségét igazoló dokumentum. Már megszerzett
jogosultság esetén megadandó a jogosultság első megszerzésének időpontja, a képzettség igazolására
elegendő a fentiek helyett, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy a kamarai nyilvántartási
szám megadása, ha ez alapján a jogosultság AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül megismerhető.
Az M2) követelmény szerinti feltételekhez megnevezett szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai is
benyújtandók.
A szakmai tapasztalat tekintetében a párhuzamosan szerzett tapasztalat csak egyszeresen kerül
figyelembevételre.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek
való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1). Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres
műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi
referenciával:
- energetikai beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó korábbi teljesítés(ek), amely(ek) keretében
megvalósult összesen legalább 3600 kVA energiaátvitel.
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Energetikai beruházásként elfogadott minden olyan kivitelezés, amely keretében energiaátvitel valósult
meg. A referencia szerint előírt mennyiségi adat több szerződés bemutatásával együttesen is igazolható.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel:
M2.1) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 1. rész 2. pontja
szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M2.2) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. VI. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M2.3) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. VI. fejezet 3. rész 17. pontja szerinti (MV-VI) vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Az M2) szerinti szakemberek között az átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az M2.1-3) pont szerint előírt jogosultságok meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát
ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.
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: 24 hónap
Késedelem: A késedelemmel érintett teljesítésre (100 % készültségi fokhoz mérten) vonatkozó nettó
ellenszolgáltatás 0,5 %-a kötbér naptári naponta. 20 napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő
felmondhatja.
Finanszírozás tervezett módja és intenzitása: nem ismert.
Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt - észszerű határidő tűzésével - felhívja a szerződésszerű
teljesítésre. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók.
Meghiúsulás: kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 2,5 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint
Igényelhető előleg: tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás 15 %-a, biztosíték nyújtásához nem kötött. Az előleg
a 70%-os teljesítéshez kapcsolódó részszámlából és végszámlából az elvégzett teljesítéssel arányosan kerül
levonásra.
A nyertes ajánlattevő 8 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult.
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1)-(3), (5), (6), (8) bekezdései és a 322/2015(X. 30.) Kr.
30-32/ A. § az irányadók. Tartalékkeret: 10%.
Vonatkozó főbb jogszabályok: 2015. évi CXLIII. tv., 2013. évi V. tv.
A részletes feltételeket a dokumentáció 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
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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: 2022/06/10 (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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
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:
A TED karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalma
részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
1. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
2. AK a Kbt. 40-41. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet szabályaival összhangban. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez
az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait
az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot alkalmazza.
4. AK a Kbt. 131. § (4) bek. 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.
5. Ajánlatkérő az M1)-M2) alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a
minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
6. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.
7. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
&#61485; Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
&#61485; Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
&#61485; Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
&#61485; Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
&#61485; Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
&#61485; Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
&#61485; Nyilatkozat üzleti titokról
&#61485; Nyilatkozat fordításról
&#61485; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
&#61485; Aláírási címpéldány, aláírás minta
&#61485; Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)
&#61485; Meghatalmazás (adott esetben)
&#61485; Árazott költségvetés. Az árazott költségvetés hiánya az ajánlat ÉRVÉNYTELENSÉGÉT
eredményezi!
&#61485; Nyilatkozat felelősségbiztosításról
&#61485; Nyilatkozat szerződéses feltételekről
&#61485; Nyilatkozat az üvegkapu használatára vonatkozóan
&#61485; Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
&#61485; 2. Értékelési szempont alátámasztása (2.1, 2.2, 2.3) adott esetben
&#61485; Nyilatkozat egyenértékűségről
&#61485; Egyenértékűség igazolása – adott esetben
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8. Az eljárás nyertese a köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (100 millió HUF/év
és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. Nyertes Ajánlattevő a biztosítási kötvény
másolatát a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül köteles átadni Ajánlatkérő részére.
9. A szerződéskötés feltételei:
a) Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3) M2.1-M2.3) pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre
rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal;
b) A teljesítés során építési tevékenységet végző GSz-k Étv. szerinti bejegyzésének megléte.
A fentiek hiányát Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt.131.§(4) szerint
járhat el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyes teljesítési egységek érvényes MVM Hálózat hozzáférési
engedéllyel végezhetők.
10. Szerződéses feltételek:
• Nyertes ajánlattevő az alábbi szakembereket köteles bevonni a teljesítésbe: épületgépészeti munkákra:
1 fő MV-ÉG felelős műszaki vezető szakember, valamint útépítési munkákra: 1 fő MV-KÉ felelős műszaki
vezető szakember.
11. Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezés helyszín megtekintésének lehetőségét. Helyszíni bejárás találkozó
helye: Szeged, Tisza Lajos krt. 109., SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal épülete előtt.
Időpontja: 2022. május 18-án, szerdán reggel 9:00.
12. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján
- feltételes közbeszerzésként indul, mivel ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és az
ajánlatkérő a támogatási igénye el nem fogadását vagy kisebb összegben történő elfogadását olyan
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése
alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre
állását. A támogatás tervezetten uniós, és/vagy hazai támogatási és/vagy egyéb forrás, támogatás
intenzitása nem ismert.
13. A teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő. (CET)
14. Az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet, a
322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az irányadók.
15. FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó, 00195, paczolay.ildiko@ebesz.hu, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
16. II.1.6) Részekre vonatkozó információk: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés
tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és megállapította, hogy a beszerzési igény, a beszerzés
tárgyának jellege (egységesen működő komplexum kialakítása) és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények, így a beruházás mérete, jellege miatt, a költséghatékonyság szempontja, a párhuzamos
kivitelezési tevékenységet végzők közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem teszi lehetővé
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan
egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, a beruházás munkaszervezése hatékonyan egy ajánlattevő
esetében oldható 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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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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Tolna Megyei Balassa János Kórház (8864/2022)
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: Tolna Megyei Balassa János Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15416308217
Postai cím: Béri Balogh Ádám Utca 5-7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Barbara
Telefon: +36 74501500
E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu
Fax: +36 74501660
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tmkorhaz.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/EKR001262072021/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/EKR001262072021/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: Orvosi gázok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001262072021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

24111500-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére" az alábbiak szerint 4. ajánlati részben:
1. ajánlati rész: Cseppfolyós oxigén orvosi gáz
2. ajánlati rész: Palackos orvosi oxigén gáz
3. ajánlati rész: Palackos egyéb ipari gáz
4. ajánlati rész: Cseppfolyós orvosi nitrogén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. ajánlati rész: Cseppfolyós oxigén orvosi gáz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh
Á. u. 5-7.:
cseppfolyós oxigén orvosi gáz: "A", "B" és "D" ép
1. tartály: „A” és „B” épület között,
2. tartály: „D” épület mentőbejárat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Cseppfolyós oxigén orvosi gáz:
150 000 m3 cseppfolyós oxigén orvosi gáz 2 db oxigéntartállyal, és az azokhoz tartozó elpárologtatókkal.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd
részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
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elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
az Ajánlattevőnek 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: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket
Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
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: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban,
illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20%
mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan
feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő
egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12
havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú
jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően
újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó
biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába
ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány
leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő
alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor
érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: 2. ajánlati rész: Palackos orvosi oxigén gáz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám u. 5.-7.: Intézeti Gyógyszertár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Palackos orvosi oxigén gáz:
395 db palack 1335 db orvosi oxigén gáz töltéssel.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd
részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
az Ajánlattevőnek 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: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket
Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
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: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban,
illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20%
mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan
feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő
egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12
havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú
jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően
újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó
biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába
ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány
leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő
alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor
érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési
szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: 3. ajánlati rész: Palackos egyéb ipari gáz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház:
1-6 tétel esetében: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5.-7.: Intézeti Gyógyszertár,
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7-12 tétel esetében: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2.: Szülészet udvara
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Palackos egyéb ipari gáz:
136 db palack 243 db egyéb ipari gáz töltéssel.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd
részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
az Ajánlattevőnek 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: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket
Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
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: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban,
illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20%
mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan
feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő
egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12
havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú
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jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően
újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó
biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába
ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány
leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő
alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor
érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési
szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: 4. ajánlati rész: Cseppfolyós orvosi nitrogén
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u.
5-7.: Dewar e, űrtart 3l cseppf N2: Bőr-nemi gond, Dewar e, űrtart 4l cseppf N2: Bőrgyógy. o., Dewar e,
űrtart 8l cseppf N2 Onkológiai o.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Cseppfolyós orvosi nitrogén:
390 liter cseppfolyós orvosi nitrogén.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd
részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket
Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
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: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban,
illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20%
mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan
feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő
egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12
havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú
jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően
újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó
biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába
ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány
leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő
alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor
érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

143

A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési
szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 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: Valamennyi részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azon ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági
szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és
a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-ban
a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek))
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért
információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az
ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm.
rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)
- (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja
ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevőnek az alkalmassága
igazolására csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát valamennyi - a cégkivonatban
feltüntetett - pénzforgalmi számlájára vonatkozóan arra nézve, hogy mióta vezeti a számlát, volt-e
azon a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti 30
napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezet köteles
nyilatkozni a bankszámlát vezető pénzügyi intézményeiről, valamint arról, hogy valamennyi pénzforgalmi
számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan
pénzügyi intézmények szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése
nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része
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szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1.,pontban az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő a bírálat során az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján elfogadja a gazdasági szereplő ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát
a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban
feltüntetni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az
EEKD formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A minősített
ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés szerint kell alkalmasságukat
igazolniuk. Az alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak
is irányadók. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha, bármely számlavezető
pénzügyi intézményének a nyilatkozata szerint a számláján 30 napot meghaladóan sorbaállított tétel volt
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül. Ajánlatkérő sorbaállításon a 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítást érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevőnek alkalmassága igazolására
csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a)pontja és a 21/
A § szerint, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített (a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a felhívás III.1.3) pont alkalmasság
minimumkövetelményei rovat M1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb
szállításainak ismertetését minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő) (év, hónap, nap)
- a szállítás (szerződés) tárgyát, mennyiségét, időtartamát (olyan részletezettséggel, amelyből
megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail, telefon)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig
ismertetni
és igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1.
pontban az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő a bírálat
során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa”
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szakaszának kitöltésével, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat
nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében az EEKD formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások
benyújtása kizárólag az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)b) pontja, (2) bekezdése vagy 24. § (1) bekezdései.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben történt, ajánlati részenként az
alábbi termékek szállítását elérő mennyiségű referenciával, és igazolja, hogy a szerződés teljesítése az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:
1. ajánlati rész: Cseppfolyós oxigén orvosi gáz: 75 000 m3 cseppfolyós oxigén orvosi gáz,
2. ajánlati rész: Palackos orvosi oxigén gáz: 666 db orvosi oxigén gázpalacktöltés,
3. ajánlati rész: Palackos egyéb ipari gáz: 121 db egyéb ipari gázpalacktöltés,
4. ajánlati rész: Cseppfolyós orvosi nitrogén: 195 liter cseppfolyós nitrogén.
Minden egyes ajánlati részeknél meghatározott összértékű teljesítés bemutatható egy vagy több
referenciával is.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§.(4) bekezdésében előírtak
figyelembevételével bírálja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a
köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
[Kbt. 65.§ (7) bekezdés]
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésben
foglaltak szerinti esetekben
támaszkodhat. Az alkalmassági követelmények minden rész vonatkozásában irányadóak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Vevő a teljesítések ellenértékét a lehívásoknak megfelelő (rész)teljesítést követően havonta, utólag, átutalással,
számla ellenében, magyar forintban teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglalt előírások szerint, figyelembe
véve a Kbt. 135. §. (1), (5) és (6) bek.-ben és a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A § rendelkezéseiben foglalt előírásokat.
Fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (3) bek.-ben foglalt előírások szerint a számla ajánlatkérőként szerződő fél
(felek) általi kézhezvételének napját követő 60 nap. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésnél az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.-ben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. A részletes fizetési feltételeket és a
szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait, melyek valamennyi rész esetében irányadóak részletesen az
adásvételiszerződés-tervezete tartalmazza.
A Vevő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Eladó mentesül a
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Eladó köteles késedelmi kötbér fizetésére, ha a
teljesítési határidőn belül az áru átadás-átvétele nem történik meg, továbbá Vevő nem szerzi be az árut harmadik
személytől. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként
az egyedi lehívás ellenértékének 2 %-a. Késedelmi kötbér maximuma: ha az egyedi lehívás teljesítése jelen
szerződésben megállapított határidejéhez képest az Eladó 20 napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe
esik olyan okból, amiért Eladó felelős, úgy Vevő - érdekmúlás bizonyítása nélkül - jogosult a szerződést az
Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni és Eladó felé
meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke az Eladó által az összes mennyiségből még
nem teljesített termékek éves nettó összértékének 10%-a.
Eladó szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, illetve a szállított Áru a
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában megjelölt feltételek mellett a jótállási időtartam alatt
megőrzi a használhatóságot.
Vevő köteles írásban értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen
igényről.
A szavatosság, illetve a jótállásnak az Eladó által megjelölt időtartama alatt az Eladó köteles a Vevő szavatossági,
illetve jótállási igényét kielégíteni. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget kötelezettségének,
akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű
intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a
szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők.
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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
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, illetve a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt az Ajánlatkérő 30 napot ért.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az AT-(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ezzel egyenértékű okmányát
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(a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben
felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat
képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazást is. Egyéni vállalkozó
esetében aláírási címpéldány helyett az egyéni vállalkozó részéről két tanú előtt tett aláírás-minta
csatolandó, egyszerű másolatban. (Közös ajánlattétel esetén: minden AT-nek)
3) AK az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az AT-(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot
tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha
a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az AT-(k), alvállalkozó(k)
és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem
régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példánya, illetve az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is csatolandó. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatban.
Egyéni vállalkozó esetében, amennyiben az egyéni vállalkozó az ajánlatban feltünteti adószámát AK a
https://www.nyilvantarto.hu/evig weboldalon ellenőrzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásában való
szereplés tényét, ellenkező esetben csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2) és (6) bek. szerinti nyilatkozatait.
5) Az alkalmassági feltételek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6) Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján történik a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
7) Kbt.71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és rá tekintettel lenne
szükséges újabb HP.
8) AK részajánlattételre lehetőséget ad.
9) AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
11) AT az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló
funkciót alkalmazza.
12) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
13) Amennyiben a nyertes AT által az átláthatósági nyil. nem vagy nem megfelelően kerül kitöltésre, ez a
körülmény szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, ennek tekintetében a Kbt. 131. § (4) bekezdése
szerinti AT-vel kerül a sz. megkötésre.
14) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balogh Barbara, lajstromszám:
00827.
15) A Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél és Ajánlatkérő a szerződést a hatályba lépéstől számított
12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra kötik meg, azonban Ajánlatkérő fenntartja a szerződés
1 alkalommal változatlan feltételek mellett történő, 12 hónapos hosszabbításának lehetőségét. Ezen
hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4
hónappal engedélyt kér szükség esetén a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül
a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély
birtokában hosszabbítható meg. Mindezek alapján a meghosszabbított időtartammal együtt a szerződés
időtartama 24 hónapos lesz.
16) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát azaz az "Ajánlati
lapot". Továbbá be kell nyújtani a Gyártói termékleírást vagy terméklapot (ezen dokumentumok
nem képezik a szakmai ajánlat részét) a megajánlás érvényességének, azaz a műszaki
minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatára tekintettel a dok-ban előírtak szerint.
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17) Az érvényes ajánlattételhez bármely ajánlati részre (1 - 4.) lehet ajánlatot tenni, de az egyes ajánlati
részeken belül valamennyi tételt, teljes mennyiségben meg kell ajánlani. Ajánlati részen belül nem
teljeskörűen megadott ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
18) A megajánlott termék(ek)re, vonatkozóan Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatában,
amennyiben releváns, a 16/2012. (II. 16.) Kr. 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak az orvostechnikai eszköz
megfelelőségének igazolására az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt
gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR,
illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítványt vagy OGYÉI engedélyt.
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 eljárásra
vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a
jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
A Vevő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017
számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
Az Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Eladó
mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Eladó köteles késedelmi kötbér
fizetésére, ha a teljesítési határidőn belül az áru átadás-átvétele nem történik meg, továbbá Vevő nem
szerzi be az árut harmadik személytől. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja után naptári naponként az egyedi lehívás ellenértékének 2 %-a. Késedelmi kötbér maximuma: ha
az egyedi lehívás teljesítés jelen szerződésben megállapított határidejéhez képest az Eladó 20 napot
elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik olyan okból, amiért Eladó felelős, úgy Vevő - érdekmúlás
bizonyítása nélkül - jogosult a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani vagy a szerződéstől elállni és Eladó felé meghiúsulási kötbért is érvényesíteni.
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:
2022/05/09 (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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Vasas Sport Club (6767/2022)
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: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: 19806574241
Postai cím: Fáy Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erhartné Szakonyi Tekla
Telefon: +36 709386573
E-mail: t.szakonyi@vasassc.hu
Fax: +36 12200303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasassc.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/EKR000429672022/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/EKR000429672022/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: egyesület
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VASAS VÁROS generáltervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000429672022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71220000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata a „VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés, 1139 Budapest, Fáy u. 58. alatti ingatlanon
(Fáy u-Béke u. sarok, Bajnokok sétánya által határolt terület) alábbi épületek generáltervezése
I/a. ütem
• Küzdősport és Birkózó centrum, Fitnesz és rehabilitációs központtal
• Sportkollégium és Sportszálló
• Irodaház és Vasas étterem
• Mélygarázs: Sportolók parkja alatti parkolószinttel együtt
• Ingatlan Előközművesítése
I/b. ütem
• Kézilabda sport- és rendezvénycsarnok
• Üzemeltetési központ
II. ütem
• Multifunkcionális Sportaréna
• Mélygarázs
• Sportolók parkja
• Vasas Park
III. ütem
• Faragó Tamás Vízilabda- és Úszóközpont
• Mélygarázs
Az összes ütemre egységesen előkészítő munkarészek, Építészeti Vázlatterv, Településképi véleményezési
tervdokumentáció, Építési Engedélyezési tervdokumentáció készítése, és az I.a. és I.b. ütemben megjelölt
építményekre Építési Kivitelezési tervdokumentáció készítése az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában részletezettek
szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: VASAS VÁROS generáltervezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

71220000-6

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

154

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Fáy u. 58. sz. alatti (26085/1123 helyrajzi számú)
ingatlan, (Fáy u.- Béke u. sarok, Bajnokok sétánya által határolt terület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő (továbbiakban AT) feladata az alábbi főrendeltetésű épületek teljeskörű generáltervezése –
a „VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés részeként, a 1139 Budapest, Fáy u. 58. sz. alatti Fáy u. -Béke u. sarok, a
Bajnokok sétánya által határolt terület (a Budapest, 26085/1123 helyrajzi számú) ingatlanon:
I/a. ütem
Küzdősport és Birkózó centrum, Fitnesz és rehabilitációs központtal
Küzdősportnak csarnoktér 3 versenyszőnyeggel (3 x max. 14x14m); valamennyi szükséges sportszakmai és
kiszolgáló helyiség
Sportkollégium és Sportszálló
Min. 40+40 szobaegység; valamennyi szükséges kiszolgálóhelyiség
Irodaház és Vasas étterem
Min. 3.000 m2 irodaterület és a Vasas Város létesítményeit kiszolgáló központi Vasas Étterem; valamennyi
szükséges kiszolgálóhelyiség
Mélygarázs*
Ingatlan Előközművesítése
I/b. ütem
Kézilabda sport- és rendezvénycsarnok
Egybefüggő térként is hasznosítható min. 45x45m szabad játéktér felületű teremben 2db egyidejűleg is
üzemeltethető verseny-kézilabda pálya (20x40 m + alapvonalnál min. 2m, oldalvonalnál min. 1m kifutók, min. 8m
tiszta belmagasság
Üzemeltetési központ
II. ütem
Multifunkcionális Sportaréna
Teremsportok (Kézilabda, röplabda, kosárlabda, futsal, tollaslabda, stb.) legmagasabb szintű nemzetközi
versenyinek befogadására teljeskörűen alkalmas (IHF/EHF, FIVB/CEV, FIBA W/E, FIFA/UEFA, stb. minősítések),
tetszőlegesen variálható, min. 55x30 m szabad játéktér alapterületű, 12.5 m tiszta belmagasságú küzdőtér;
valamennyi szükséges sportszakmai és kiszolgáló helyiség; nemzetközi események (sport, kiállítás, konferencia,
stb.) követelményeinek megfelelő háttér-infrastruktúra; min. 3.000 fő épített lelátó kapacitás, további mobil
lelátók elhelyezési lehetősége; összeköttetéssel az I/b. ütembeli Kézilabda sport- és rendezvénycsarnokba
Mélygarázs *
Sportolók Parkja
Vasas Park
III. ütem
Faragó Tamás Vízilabda- és Úszóközpont
25x50 m vízfelületű, -2.5 m vízmélységű, 10 pályás, FINA olimpiai minősítésű (LEN legmagasabb nemzetközi
minősítésű) versenymedence; tanmedencék (6x16.7x -1.0m, 6x4x -0.5m); min. 1500 fő épített lelátó kapacitás
*Mélygarázs: Részben épületek részben terepszint alatt, ütemezett kiépítés. Tervezési előírások szerinti, min. 400
szgk. összkapacitás, egymástól függetlenül is üzemeltethető 2 ki/bejárattal.
AT feladata az összes ütemre egységesen Építészeti Vázlatterv, Településképi véleményezési tervdokumentáció,
Építési Engedélyezési tervdokumentáció készítése, a Vasas Fáy utcai Sportcentrum Fejlesztési-megvalósíthatósági
Koncepció (Vasas Város/Park projekt ismertetődokumentáció) szerinti mintegy összesen bruttó 55.000 m2
alapterületű közhasználatú építménykomplexum vonatkozásában és I.a.-I.b. ütemekre Építési Kivitelezési
tervdokumentáció készítése az alábbi műszaki szakágakban:
Építészet, Épületszerkezetek, Belsőépítészet, Tartószerkezetek, Épületgépészet, Épületvillamosság, Informatikai
rendszerek, BMS-Épületautomatika, Tűz- és katasztrófavédelem, Épület- gépészeti- és teremakusztika,
Környezetvédelem, Közlekedés-, forgalomtechnika, Vízgépészet-uszodatechnika, Vendéglátóipari technológia,
Sporttechnológia, Egészségügyi technológia, Felvonók, Biztonságtechnika-Egészségvédelem, Termálvízhő
infrastruktúra, továbbá minden olyan – a kiírásban szereplő létesítmények létrehozására irányuló – egyéb,
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generáltervezés körébe sorolható szakági tervezés, műszaki feladat (vizsgálat, szakvélemény, stb.), tevékenység,
szolgáltatás elvégzése, ami a gazdaságosan megépíthető, használatbavételre és rendeltetésszerű biztonságos
használatra alkalmas épületek/építmények létrehozását biztosítja.
AT köteles a tervezés folyamatában Closed BIM-hez tartozó BIM szerző szakágak - Tartószerkezet, Épületgépészet,
Épületvillamosság - Generáltervezővel azonos platformú felszereltsége, továbbá szakáganként megfelelő számú
munkaállomás és munkatárs biztosítása annak érdekében, hogy a tervezés során napi szintű egyesített modell (az
építészet és a BIM szerző szakágak körében) megjelenítési és közreadási kötelezettségének a nyertes AT eleget
tudjon tenni. Ajánlatkérő a BIM-nek való megfelelést utómodellezésként kizárja.
A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági
minimumkövetelményen felüli tapasztalata 50
2 2.1 Az M2.1 pontja szerinti 1 fő szakember 60 lakóegységet meghaladó szállásépület (továbbiakban:
szállásépület) tervezésében felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 hónap max. 36
hónap) 10
3 2.2 Az M2.1 pontja szerinti 1 fő szakember 2000 fő nézőtér kapacitást meghaladó fedett rendezvény
és/vagy konferencia épület (továbbiakban: konferencia épület) tervezésében felelős vezető tervezőként
szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 hónap max. 36 hónap) 10
4 2.3 Az M2.1 pontja szerinti 1 fő szakember FINA rendezvényekre minősített fedett uszoda
(továbbiakban: FINA uszoda) tervezésében felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0
hónap max. 36 hónap) 10
5 2.4 Az M2.2 pontja szerinti 1 fő szakember felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0
hónap-max. 60 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet
tartalmazza, azzal hogy az időtartam meghatározásakor 60 napos hatósági engedélyezési időt vettünk
figyelembe.
2. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű,
figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek
komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési
tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a
szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés
gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy
azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének,
amelyek többletkiadásokkal is járnának.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.
4) Az AK jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás(oka) t alkalmazhat a
„VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés alábbi ütemeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére:
I. a-b, II., és III. ütem: kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés (a
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok költségvetésének vizsgálata, észrevételezése, a helyszíni bejáráson
történő részvétel, tervismertetés tartása, az eljárás során felmerülő, tervdokumentációval, műszaki megoldásokkal
kapcsolatos ajánlattevői kérdések szakszerű és konkrét megválaszolása, a kiviteli tervdokumentációt érintő
kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása, a tervek és az árazatlan költségvetési kiírás szükség
szerinti javítása/módosítása), a jelen eljárásban elkészülő kivitelei tervek alapján ellátandó tervezői művezetés a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
II.-III. ütem: a jelen eljárásban elkészült Építési Engedélyezési Tervek alapján kiviteli tervdokumentáció elkészítése
jelen közbeszerzési eljárásban az I. ütem vonatkozásában előírtaknak megfelelően és szükség szerint az Építési
Engedélyezési Tervek korszerűségi felülvizsgálata.
Ezen tervezési szolgáltatás becsült értékét ajánlatkérő a becsült érték meghatározása során figyelembe vette az
uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg
köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet
II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1.2016.), az egységes európai közbeszerzési
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dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt
kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő
(közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő amennyiben az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
Kr. 8; 10; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése
alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok,
igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó, valamint felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésben foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő,
az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §) Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
SZ.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében
nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, nem rendelkezik.
Előzetes igazolás:
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 egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Igazolás:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.
Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, 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.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek
- nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar
Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek.
alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági
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szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban
bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó
továbbá Kr.3.§ (3) bek. Kr.3.§(5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike
külön EEKDt nyújt beIgazolás:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak
szerint:
P1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban) , attól függően, hogy Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha
Ajánlattevő 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) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a)
bekezdése, 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 tervezési szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem éri el összesen a 1.600.000.000,- Ft-ot.
A P.1) alkalmassági követelményeknek 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: Előzetes igazolás:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát
kell kitölteni, a további részeket nem.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint ha egy AT az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az
érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat AT nyújtja be. Ilyen esetben
a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek.)
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján:.
M.1. Az AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján be kell nyújtania a Kr. 22. § (1)-(2) és (5) bek. alapján
igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett,
de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését,
legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
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- a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek
valómegfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, és a referencia igazolás
kiállítható az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a
teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-k teljesített szolgáltatásra
vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem
állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - az igazolást benyújtó által
végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
M2) AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát az M2) alkalmassági
pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A) Az AT-i nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) az adott M.2.1 – M.2.2) pontok szerinti szakemberek nevét,
b) a felhívás alkalmassági minimumkövetelményt előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági
követelmény megnevezését, melyet az adott szakemberrel igazolni kíván,
c) az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
d) az adott szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember
munkaviszony, vagy milyen más milyen jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a
teljesítésbe bevonásra,
B) AT és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:
a) a szakember nevét,
b) az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását,
az alábbi tartalommal:
ba) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;
bb) a megajánlott szakember
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy az ajánlattételi határidőig
szerzett minimumkövetelménynek megfelelő szakmai gyakorlatának időtartamát (hónap), valamint a
képzettségét vagy
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal már rendelkezik, úgy a kamarai nyilvántartási számát és a
jogosultság megszerzésének időpontját.
A szakmai tapasztalat/gyakorlat alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen:
a) a releváns szakmai tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva), b)
a szakmai tapasztalat rövid leírása c) szakember munkahelyének megnevezése].
Az AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A
megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A
figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon
időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása
során.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fog állni. [Kr. 21.§ (3) bek. b) pont]
Amennyiben az adott szakember a szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy:
- a szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtása.
- csatolandó továbbá ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti kamarainyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama
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alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT
szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján.
Amennyiben az M.2.1-M.2.2. pontok szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott
szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az ajánlatban megjelölt szakemberek
jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján
ellenőrzi.
M3) AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, műszaki felszereltség megnevezését és leírását, melyből egyértelműen megállapítható,
hogy a teljesítéshez rendelkezésre álló eszköz a felhívás III.1.3 pont alk. min.követelményei rovat M3)
pontban foglalt követelménynek megfelel.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a Kr.
21-22.§§-ai szerint kell eljárnia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-re. A bírálat során AK a Kbt.
69.§ alapján jár el.
Minősített AT-k tekintetében a Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb
72 hónapban megkezdett,
1) legalább 1 db, összesen 39.000 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmények épületegyüttesére
vonatkozó egy engedélyezési tervdokumentációjának generáltervezés keretében történő elkészítésére
vonatkozó referenciával.
Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább
az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet,
épületgépészet épületvillamosság, épület automatika, valamint sportlétesítmény esetén a
sporttechnológia is)
Közhasználatú építmény alatt Ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában foglalt fogalmat érti.
2) legalább 1 db, 2000 fő nézőtér kapacitást meghaladó fedett rendezvény és/vagy konferencia épület
engedélyezési tervdokumentációjának generáltervezés keretében történő elkészítésére vonatkozó
referenciával.
3) legalább 1 db, 1000 fő nézőtér kapacitás meghaladó FINA rendezvényekre minősített fedett uszoda
engedélyezési tervdokumentációjának generáltervezés keretében történő elkészítésére vonatkozó
referenciával.
4) legalább 1 db, legalább 150 szgk. Férőhelyet meghaladó mélygarázs engedélyezési generáltervezési
tervdokumentációjának és kivitelezési generáltervezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú ref.-val
A fenti 1-4. pont szerinti referenciák akkor fogadhatóak el, ha a tervezés teljesítése során jogerős/végleges
építési engedély kiadásra került.
Ajánlatkérő elfogadja azt is, ha a fenti 4. pont szerinti minimumkövetelmény 2 db referenciával kerül
igazolásra oly módon, hogy az egyik referencia a legalább 150 szgk. Férőhelyet meghaladó mélygarázs
engedélyezési generáltervezési tervdokumentáció, a másik referencia a legalább 150 szgk. Férőhelyet
meghaladó mélygarázs a kivitelezési generáltervezési tervdokumentációjának elkészítését igazolja.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is
felhasználható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembereket:
M.2.1) 3 fő vezető tervező szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 2. pont
szerinti É/1 (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervezési jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2) 1 fő vezető tervező szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 2. pont
szerinti É/1 (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervezési jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
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Ajánlatkérő a vezető tervezői gyakorlati idő meglétének vizsgálata során a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdésében rögzített 10 éves időtartamot veszi figyelembe.
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy az építészeti tervezési feladatokat kizárólag az AT végezheti
el, azaz a teljesítés során e feladatokat alvállalkozó nem végezheti, illetve a feladatokra vonatkozó M.2.1.)M.2.2.) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához AT nem támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásaira.
M3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez legalább 5 db felhasználó számára
egyidejű hozzáférést biztosító Closed BIM épületinformációs modellezésre alkalmas szoftver liszensszel,
vagy liszenszekkel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Kr.
Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az eljárást Kbt.53.§ (6) bek. alapján indítja (feltételes közbeszerzés):
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (12) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a
fentieket a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként is előírta, melyet a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő jogosult a szerződésben foglalt, nettó tervezési díj 10%-nak megfelelő összeg előlegként
történő kifizetését kérni, előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása ellenében.
Nyertes ajánlattevő a tervezési feladat vonatkozásában a szerződésben rögzítettek szerint részszámlásra jogosult.
Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.
A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen
meghatározottak szerint történik.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is.
A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
3. Szerződés megerősítése:
Késedelmi-, és meghiúsulási kötbér feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
Szerződéstervezet tartalmazza.
A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (jótállási biztosíték) a szerződéstervezet
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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (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: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a Kbt. 68.§,
valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései 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
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR (https://ekr.gov.hu/portal/
kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2. Helyszíni bejárás helyszíne: 1139 Budapest, Fáy u. 58. Időpontja: 2022. május 23. napja 11:00 óra.
3. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt
ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF
Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint teljesítendő. A befizetés helye, vagy az ajánlatkérő
fizetési számlaszáma: AK 18203332-06012965-40010037 pénzintézeti számlájára teljesítendő, a „VASAS
VÁROS generáltervezés” közleménnyel kell teljesíteni.
Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi
határidővel. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló pénzügyi intézménytől származó
dokumentum vagy az AT cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát
(eredeti vagy másolat) kell az ajánlathoz csatolni, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyet az
ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módjának részleteit lásd
a Közbeszerzési dokumentumokban.
4. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
5. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben
feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok.
6. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján. Az
ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények, valamint az informatikai előírások a
Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
7. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7)
bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
8. Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő adataiban folyamatban lévő
változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában a változásbejegyzési kérelmet,
valamint az IM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást;
9. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának
illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az
ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a
cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító
erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.
10. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
11. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást az ajánlatba csatolni
kell.
12. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján
bírálja el az ajánlatokat. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont. AK az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás; a 2. értékelési szempont
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tekintetében egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A Kbt.77.§ (1) bekezdés alapján: A 2.1.-2.3.
értékelési alszempontok tekintetében legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, legkedvezőbb érték: 36 hónap,
A 2.4. értékelési alszempont tekintetében legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, legkedvezőbb érték: 60
hónap.
14. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
17. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
18. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők
személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából kezeli.
19. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a
322/2015. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.
20. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési szolgáltatásra
vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. a
következő mértékre: 100.000.000 HUF/káreseményenként és 200.000.0000 HUF/év
21. Szerződéskötési feltétel: M2.1)-M.2.2. pont szerinti alkalmassági feltétel körében előírt szakemberek
esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai jogosultságok igazolása, valamint
a szerződéstervezetben előírt, teljesítésbe bevonni kívánt, kamarai jogosultsággal rendelkező
Tartószerkezeti (T), Épületgépészeti (G), Épületvillamossági (V) szakági tervezők megjelölése.
22. Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
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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:
2022/05/09 (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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AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8363/2022)
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: AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28953409243
Postai cím: Zsil Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszthelyi Szilárd
Telefon: +36 309478652
E-mail: keszthelyi.szilard@aki.gov.hu
Fax: +36 12174469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aki.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aki.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: kutató intézet
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: agrárgazdasági kutatási, fejlesztési feladatok
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tesztüzemi adatgyűjtés 2022–2023
Hivatkozási szám: EKR001654082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

167

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72310000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra,
EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Magyarország egész
területére vonatkozóan 19 részteljesítésben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 720339575 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest és Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Budapest és Pest megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
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A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 88
Zöldséghajtató gazdaságok: 4 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 11 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 15 db
Tejelő tehenészetek: 13 db
Húsmarha- és juhtartók: 10 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 8 db
Vegyes gazdaságok: 8 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 5646, a szántóterület min. 14779 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki.
Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú
döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fejér megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Fejér megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 61 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 3 db
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Szabadföldi zöldségtermesztők: 4 db
Szőlőtermesztők: 1 db
Gyümölcstermesztők: 6 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 2 db
Vegyes gazdaságok: 4 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 2315, a szántóterület min. 13532 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Komárom-Esztergom megye
Rész száma: 3
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom-Esztergom megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Komárom-Esztergom
megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 26 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 0 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 0 db
Tejelő tehenészetek: 3 db
Húsmarha- és juhtartók: 2 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 5 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 1830, a szántóterület min. 4209 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
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vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Veszprém megye
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Veszprém megye
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A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 28 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 1 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 2 db
Szőlőtermesztők: 4 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 5 db
Húsmarha- és juhtartók: 5 db
Sertéstartók: 1 db
Baromfitartók: 3 db
Vegyes gazdaságok: 5 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 7469, a szántóterület min. 13569 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Győr-Moson-Sopron megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra,
EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Győr-Moson-Sopron
megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
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Szántóföldi növénytermesztők: 60 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 3 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 7 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 3 db
Tejelő tehenészetek: 10 db
Húsmarha- és juhtartók: 5 db
Sertéstartók: 5 db
Baromfitartók: 3 db
Vegyes gazdaságok: 8 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 8021, a szántóterület min. 15048 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: Vas megye
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Vas megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 35 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 5 db
Szőlőtermesztők: 1 db
Gyümölcstermesztők: 5 db
Tejelő tehenészetek: 4 db
Húsmarha- és juhtartók: 4 db
Sertéstartók: 0 db
Baromfitartók: 9 db
Vegyes gazdaságok: 4 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 4454, a szántóterület min. 10452 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
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vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zala megye
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Zala megye
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A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 34 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 6 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 10 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 8 db
Vegyes gazdaságok: 2 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 9625, a szántóterület min. 9397 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Baranya megye
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Baranya megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 43 db
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Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 10 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 3 db
Húsmarha- és juhtartók: 3 db
Sertéstartók: 5 db
Baromfitartók: 12 db
Vegyes gazdaságok: 6 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 8914, a szántóterület min. 12038 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Somogy megye
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Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Somogy megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 60 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 4 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 5 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 8 db
Tejelő tehenészetek: 4 db
Húsmarha- és juhtartók: 4 db
Sertéstartók: 2 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 3 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 6247, a szántóterület min. 14378 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
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vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tolna megye
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Tolna megye
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A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 58 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 2 db
Szőlőtermesztők: 5 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 10 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 2 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 24050, a szántóterület min. 29336 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
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Szántóföldi növénytermesztők: 67 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 7 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 7 db
Tejelő tehenészetek: 9 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 1 db
Baromfitartók: 6 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 3893, a szántóterület min. 14227 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: Heves megye
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Heves megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 41 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 5 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 5 db
Szőlőtermesztők: 4 db
Gyümölcstermesztők: 8 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 2 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 3 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 2306, a szántóterület min. 13094 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
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vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nógrád megye
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Nógrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Nógrád megye
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A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 15 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 0 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 1 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 3 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 3 db
Sertéstartók: 0 db
Baromfitartók: 2 db
Vegyes gazdaságok: 3 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 452, a szántóterület min. 1244 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hajdú-Bihar megye
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Hajdú-Bihar megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 76 db
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Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 26 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 16 db
Húsmarha- és juhtartók: 16 db
Sertéstartók: 7 db
Baromfitartók: 11 db
Vegyes gazdaságok: 8 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 14914, a szántóterület min. 14378 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok megye
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Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Jász-Nagykun-Szolnok
megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 80 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 4 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 4 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 1 db
Tejelő tehenészetek: 5 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 7034, a szántóterület min. 22295 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
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vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 72 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 1 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 14 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 32 db
Tejelő tehenészetek: 6 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 7 db
Vegyes gazdaságok: 17 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 2474, a szántóterület min. 10980 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bács-Kiskun megye
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Bács-Kiskun megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
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személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 98 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 9 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 22 db
Szőlőtermesztők: 23 db
Gyümölcstermesztők: 12 db
Tejelő tehenészetek: 14 db
Húsmarha- és juhtartók: 15 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 23 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 10692, a szántóterület min. 15756 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Békés megye
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Békés megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 102 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 3 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 8 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 1 db
Tejelő tehenészetek: 6 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 9 db
Baromfitartók: 8 db
Vegyes gazdaságok: 6 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 6662, a szántóterület min. 25281 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
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A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csongrád-Csanád megye
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád-Csanád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EUkonform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak biztosítására – Csongrád-Csanád megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett
feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában. Az egyes
értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani a
megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai program
segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást
kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként
csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell
végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs
rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során
alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez,
személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése
Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 65 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 29 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 19 db
Szőlőtermesztők: 1 db
Gyümölcstermesztők: 7 db
Tejelő tehenészetek: 8 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 5 db
Baromfitartók: 7 db
Vegyes gazdaságok: 13 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 9975, a szántóterület min. 15207 hektár, amely tervezett
mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a szerződéstervezet 5. sz.
mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus
vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10 év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő (min. 3
max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
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5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása a
műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a kérdőív
kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad tájékoztatást.
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 Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő
mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére
szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált változata).
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: 2022 /S 001 - 001132
(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: Budapest és Pest megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63293675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fejér megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26562700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Komárom-Esztergom megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13461000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Veszprém megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18317400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Győr-Moson-Sopron megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31023475
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Vas megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
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Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22920800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Zala megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
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Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25899175
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Baranya megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SHS Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10420557202
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Postai cím: Szabadság Utca 31
Város: Mágocs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7342
Ország: Magyarország
E-mail: hochschornerne.eva@shskft.hu
Telefon: +36 303776755
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29196575
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Somogy megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30332850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Tolna megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PATENT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26458087214
Postai cím: Kisközi Utca 9
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
E-mail: anna15kovacs@gmail.com
Telefon: +36 302502230
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33678400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37631650
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Heves megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24142450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Nógrád megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9172625
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Hajdú-Bihar megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57439825
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 11264288216
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 16. 2. lház. fszt. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: hitelesitokftszolnok@gmail.com
Telefon: +36 304749002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40869575
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58100325
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Bács-Kiskun megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85835175
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Békés megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csukás és Társai Könyvelő és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: 20296285304
Postai cím: Endresz Utca 1
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: csukasandi@gmail.com
Telefon: +36 308412122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52201750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Csongrád-Csanád megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 11264288216
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 16. 2. lház. fszt. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: hitelesitokftszolnok@gmail.com
Telefon: +36 304749002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60260150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
2. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
3. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
4. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453 Mernye, Petőfi
u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
5. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
6. rész
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Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453 Mernye, Petőfi
u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
7. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453 Mernye, Petőfi
u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
8. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
SHS Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7342 Mágocs, Szabadság
Utca 31
Adószáma: 10420557202
9. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453 Mernye, Petőfi
u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
10. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
PATENT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 7451 Kaposvár, Kisközi Utca 9
Adószáma: 26458087214
11. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
12. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
13. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
14. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
15. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, Magyarország 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán Utca 16. 2. lház.
fszt. 1.
Adószáma: 11264288216
16. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

222

AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
17. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
18. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
Csukás és Társai Könyvelő és Szolgáltató Bt, Magyarország 5600 Békéscsaba, Endresz Utca 1
Adószáma: 20296285304
19. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, Magyarország 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán Utca 16. 2. lház.
fszt. 1.
Adószáma: 11264288216
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Bábolna Nemzeti Ménesbirtok (9380/2022)
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: 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): http://babolnamenes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://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.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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BNM 2022. évi tavaszi vetőmag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000197542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

225

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24450000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BNM 2022. évi tavaszi vetőmag beszerzése
Beszerzendő vetőmagok mennyiség meghatározás alapját képező bevetendő terület nagyságok és a kivetendő
magszám és rendelendő vetőmag mennyiség:
Rész Vetőmag ajánlati megnevezés Terület nagysága (ha) Kivetendő magszám (e.mag/ha) Rendelendő magszám
(e.mag)
1. vetőmag I./KUK 333 75 25.000 (50e.mag/zsák esetén)
2. vetőmag II./KUK 250 75 18.750 (50e.mag/zsák esetén)
Ahol e.mag = 1.000 mag.
Rész Megnevezés/
Növénykultúra Terület nagysága (ha) Vetőmag norma (kg/ha) Rendelendő mennyiség
(tonna)
3. vetőmag/ZÖLDÍTÖ 550 20 11 (25kg/zsák esetén)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 38827875 (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: vetőmag I./KUK
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve TataDióspuszta térsége
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő vetőmagok mennyiség meghatározás alapját képező bevetendő terület nagyságok és a kivetendő
magszám és rendelendő vetőmag mennyiség:
Vetőmag ajánlati megnevezés: vetőmag I./KUK
Terület nagysága (ha): 333
Kivetendő magszám (e.mag/ha): 75
Rendelendő magszám (e.mag): 25.000 (50e.mag/zsák esetén)
Ahol e.mag = 1.000 mag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. FAO szám 15
2 3. Műszaki leírásban elvárt tulajdonság teljesülése 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: vetőmag II./KUK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve TataDióspuszta térsége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő vetőmagok mennyiség meghatározás alapját képező bevetendő terület nagyságok és a kivetendő
magszám és rendelendő vetőmag mennyiség:
Vetőmag ajánlati megnevezés: vetőmag II./KUK
Terület nagysága (ha): 250
Kivetendő magszám (e.mag/ha): 75
Rendelendő magszám (e.mag): 18.750 (50e.mag/zsák esetén)
Ahol e.mag = 1.000 mag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. FAO szám 15
2 3. Műszaki leírásban elvárt tulajdonság teljesülése 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: vetőmag/ZÖLDÍTÖ
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve TataDióspuszta térsége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő vetőmagok mennyiség meghatározás alapját képező bevetendő terület nagyságok és a kivetendő
magszám és rendelendő vetőmag mennyiség:
Megnevezés/Növénykultúra: vetőmag/ZÖLDÍTÖ
Terület nagysága (ha): 550
Vetőmag norma (kg/ha): 20
Rendelendő mennyiség (tonna): 11 (25kg/zsák esetén)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Komponensek száma 10
2 3. „Keresztes” családú komponensek száma 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 047 - 121539
(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: vetőmag I./KUK
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23198942211
Postai cím: IKR Park
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
E-mail: nagyl@ikragrar.hu
Telefon: +36 305520007
Internetcím(ek): (URL) www.ikragrar.hu
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Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17519000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az áruk teljesítési helyre
történő leszállítása (fuvarozás)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: vetőmag II./KUK
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23198942211
Postai cím: IKR Park
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2943
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Ország: Magyarország
E-mail: nagyl@ikragrar.hu
Telefon: +36 305520007
Internetcím(ek): (URL) www.ikragrar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18405000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15148875
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az áruk teljesítési helyre
történő leszállítása (fuvarozás)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: vetőmag/ZÖLDÍTÖ
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23198942211
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Postai cím: IKR Park
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
E-mail: nagyl@ikragrar.hu
Telefon: +36 305520007
Internetcím(ek): (URL) www.ikragrar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6641250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6160000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az áruk teljesítési helyre
történő leszállítása (fuvarozás)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők címe és adószáma:
1-3. rész vonatkozásában:
IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2943 Bábolna, IKR park, hrsz.: 890.
23198942-2-11
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: Jogorvoslati kérelem
benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (9101/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
Telefon: +36 12078776
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vácduka iskolabővítés tervezés-kivitelezés”
Hivatkozási szám: EKR001467552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

235

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozatában és a 1051/2021. (II.15.)Korm. határozatában egyetértett a
Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyeitelepüléseken működő köznevelési intézmények fejlesztésével,
mely nevesíti aVácdukán létesítendő általános iskolát. Ezt a jóváhagyási terv készítése során végzettvizsgálatok
alapján a jelenleg 8 tanteremmel működő általános iskola részlegesújjáépítésével és további 8 tanteremmel
és szaktantermekkel, kiszolgálóhelyiségekkel történő bővítésével, a mindennapos testneveléshez szükséges
771,39m2 alapterületű tornateremmel lehetséges megvalósítani.
A létesítmény tartalmaz 21,4 m fesztávolságú, íves RRFA-tartós háromcsuklós, acélvonórudas gyámolítótéráthidaló teherhordó vázszerkezettel készült fatetőszerkezetet tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt:
939,23 m2 területtel.
Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti 26 tantermetvagy oktatási termet, valamint
1 db tornatermet és 1 db fél tornatermet tartalmazóáltalános iskola létesítmény tervezése és kivitelezése
fővállalkozási szerződés alapján.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7225159627 (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: Vácduka iskolabővítés tervezés-kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2
45214200-2

Kiegészítő szójegyzék
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71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: A tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés:
Vácduka belterület 202, 203, 205, 206 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Vácduka, Ifjúság
utca 2. szám alatt található
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozatában és a 1051/2021. (II.15.) Korm. határozatában egyetértett a
Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények fejlesztésével,
mely nevesíti a Vácdukán létesítendő általános iskolát. Ezt a jóváhagyási terv készítése során végzett vizsgálatok
alapján a jelenleg 8 tanteremmel működő általános iskola részleges újjáépítésével és további 8 tanteremmel és
szaktantermekkel, kiszolgáló helyiségekkel történő bővítésével, a mindennapos testneveléshez szükséges 771,39
m2 alapterületű tornateremmel lehetséges megvalósítani.
A létesítmény tartalmaz 21,4 m fesztávolságú, íves RRFA-tartós háromcsuklós, acél vonórudas gyámolítótéráthidaló teherhordó vázszerkezettel készült fa tetőszerkezetet tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt:
939,23 m2 területtel.
Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti 26 tantermet vagy oktatási termet, valamint
1 db tornatermet és 1 db fél tornatermet tartalmazó általános iskola létesítmény tervezése és kivitelezése
fővállalkozási szerződés alapján, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:
Tervezési feladat összesen 4929,85 m2 alapterületű, melyből 4646,21m2 nettó alapterületű új építésű oktatási
épületet tartalmazó magasépítési beruházáshoz minden szakágra kiterjedően:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján, valamennyi szakágat tartalmazó építési és a bontási
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges, minden további
engedély kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése, mely a kivitelezés megkezdéséhez, a Beruházás
megvalósításához és a használatbavételhez szükséges, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a
jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével;
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben
meghatalmazás alapján;
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Épkiv.
rendelet”) szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (a Beruházás
becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel (mobíliák nélkül);
burkolati tervvel; homlokzat tisztítási karbantartási tervel; konyhatechnológiára, oktatástechnológiára
(informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára is kiterjedő belsőépítészeti tervvel) a hatályos
jogszabályok, műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, ideértve a Magyar Építész
Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire
vonatkozó szabályzatait is, a mobíliákra vonatkozó bútorozási tervvel, mely kiterjed konyhatechnológiára,
oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára, és az ahhoz tartozó, (becsült
értékének alátámasztására alkalmas) árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
- továbbá, a Beruházáshoz tartozó (Jóváhagyási Tervdokumentáció alapján szükséges) útépítési munkák és
közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok mindazon műszaki dokumentációját, amelyek az útépítési munkák és
a közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok engedélyezéséhez, megvalósításához (kivitelezési dokumentáció),
használatbavételéhez szükségesek, ideértve az Ingatlan környezetében (Jóváhagyási Tervdokumentáció alapján
szükséges) elvégzendő útépítési, parkolóépítési és egyéb közterületi és közműépítési munkákat is.
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig;
- szerzői jogok teljeskörű átadása;
- szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg
formátumban, 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő a kiviteli tervek esetében szakaszos tervszolgáltatást ír
elő a szerződés tervezete szerint.
Kivitelezési feladat az összesen 4929,85 m2 alapterületű, melyből új építésű 4646,21m2 nettó alapterületű
oktatási épület: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített
engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott bontási illetve
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kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű általános iskola valamennyi alap-szakágra (építészet,
tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, út- és kertépítés) kiterjedő kivitelezése teljes
körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott
alábbi főbb tartalommal és mennyiségekkel (beépített bútorokkal és beépített oktatási eszközökkel együtt, de a
mobil bútorok és mobil oktatási eszközök nélkül)
Az épület a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek
követelményszintje” szerinti kialakítással valósul meg;
A munkaterület átadása szakaszosan valósul meg, melyre az Ingatlanban folyó oktatási tevékenység okán van
szükség. Az első Munkaterület-szakasz átadására a Szerződés hatályba lépését követő 5 (öt) munkanapon belül, a
második Munkaterület-szakasz átadására 2022. június 30. napjáig kerül sor.
Egyéb feladatok:
- a megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése,
- a használatba vételi engedély megszerzésében való közreműködés, a kérelem feltöltése és menedzselése az
ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a műszaki dokumentációban rögzített további kiegészítő feladatok.
Nem tartozik a nyertes ajánlattevő feladatkörébe:
- a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a területre vonatkozó Szabályozási Terv (SZT) módosítása,
- a telekalakítás és az azzal kapcsolatos eljárás.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés
tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő
szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai
tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 7.5
2 3) Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai
tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 7.5
3 4) Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai
tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max.: 60 hónap) 7.5
4 5) Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelmény (É) teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai
tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 7.5
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:
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II.2.14) További információ:
II.2.3) pont A teljesítés fő helyszíne folytatása: kivett általános iskola és kivett közterület megnevezésű ingatlan,
továbbá a Kapcsolódó Ingatlanok: 193; 204; és 207 helyrajzi számú ingatlanok.
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 235 - 615344
(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: Vácduka iskolabővítés tervezés-kivitelezés
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:
2022/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5559581701
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7225159627
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: Alvállalkozói
részek: tervezés, tervezői művezetés részfeladatai, régészeti részfeladatok, tűzszerészeti vizsgálat,
környezetvédelmi és természetvédelmi szakfelügyelet, tetőszerkezet építés részfeladatai, felelős
műszaki vezetői feladatok részfeladatai, ideiglenes forgalomterelés tervezés, építés, fenntartás, bontás
részfeladatai, homlokzat felújítás részfeladatai, ivóvízvezeték építés részfeladatai, szennyvízcsatorna építés
részfeladatai, csapadékvíz csatorna építés részfeladatai VRF inverteres, hőszivattyús rendszer kiépítés
részfeladatai, mélyépítés, geotechnika, épületgépészet részfeladatai, elektromos munkák: erősáram
és gyengeáram, épületfelügyelet, automatika konyhatechnológia, felvonók, tűzvédelem, útépítés és
forgalomtechnika, parkolástechnika, vízi közművek, gázellátás, távhőellátás, elektromos energiaellátás,
külső informatika, hírközlés kertépítés részfeladatai, környezetrendezés, bontási munkák, beépített
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bútorok, beépített oktatási eszközökkel, sporttechnológia. Az alvállalkozói bevonás pontos aránya és
értéke még nem ismert.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ rendelkezései szerinti információk a következők:
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma: STRABAG GENERÁLÉPÍTŐ KFT. (adószám: 25873982-4-43)
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
STRABAG GENERÁLÉPÍTŐ KFT. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.; adószám: 25873982-4-43)
SWIETELSKY ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám:
10572795-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/05/09 (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
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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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (9163/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
Telefon: +36 12078776
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veresegyház új 24tanterm.iskola tervezés-kivitelez
Hivatkozási szám: EKR001156302021
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:
Fővállalkozói kivitelezési szerződés a Veresegyházán épülő új, 24 osztályos iskola tervezésére - kivitelezésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 13435928000 (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: Veresegyház új 24tanterm.iskola tervezés-kivitelez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest,
Hermina út 49., kivitelezés: 2112, Veresegyház, Budapesti út mellett, 8831/8 és 8831/9 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya egy új 24 osztályos iskola, valamint 4 SNI tantermet, tornatermet és kiszolgáló funkciójú
helyiségeket, 600- adagos főzőkonyhát és étkezőt tartalmazó létesítmény tervezése és kivitelezése vállalkozási
szerződés alapján, az alábbiak szerint.
Az iskolaépület 24 + 4 SNI tanteremmel, 5 előadóteremmel, 3 részre osztható tornateremmel és féltornateremmel, 600 adagos főzőkonyhával és rendezvényekre alkalmas aulával valósul meg, a XXI. századi,
korszerű, a közoktatási törvénynek megfelelő felszereltséggel és funkciókkal. A két ill. három szintes épület
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technológiáiban a kor követelményeinek, megjelenésében a környezetbe illeszkedően, a helyidentitás erősítő
elemeként valósul meg. A közterületi részek, a kertek kialakítása a közösséget és a csoportot szolgáló ökológiai
elvek szerint kialakított. Az építés a 8831/8 helyrajzi számú, 19.960 m2 területű és a 8831/9 helyrajzi számú, 2.150
m2 területű telkeken valósul majd meg.
Az épület alagsor, földszint és 1. emelet szinteken összesen 10.443m2 nettó alapterülettel rendelkezik, amelyből
oktatási funkciójú terem 2.416 m2, testnevelő, illetve tornaterem összes alapterülete 1840 m2.
A beszerzés tárgya és mennyisége, műszaki paraméterek:
Az iskolaépület 24 + 4 SNI tanteremmel, 5 előadóteremmel, 3 részre osztható tornateremmel és 600 adagos
főzőkonyhával és rendezvényekre alkalmas aulával valósul meg. Az épület a terep adottságainak megfelelően
helyezkedik el. A felső szárny és a közlekedő zsibongó kétszintes épület rész, földszint és emelet szintekkel, alatta
egy gépészeti szerelő tér kapott helyet. Az alsó szárny alagsori padlószintje 3,9 m-rel van lejjebb a földszintnél,
ami a terep szintkülönbsége miatt adódik. Az alsó szárny első két része háromszintes, a másik két része kétszintes.
A harmadik épületrész a sport szárny, ami kétszintes, alagsor és földszint szintekkel. A felső szárny 5 dilatációs
egységből áll. Az alsó szárny 4 dilatációs egységből, a sport szárny 1 dilatációs egységből áll. A szerkezeti
rendszerek szerinti tagolódás a felső szárnyat három területre osztja, a tantermi szárnyak jelentik az egyik, az íves
alaprajzú közlekedő a másik, a közlekedő zsibongó a harmadik rendszert. Az alsó szárny szerkezeti rendszere
négy részből áll: a háromszintes oktatási szárnyakból, a kétszintes oktatási szárnyakból az íves közlekedőből és
az étkező szerkezetéből. A sport szárny szerkezete négy rendszer szerinti. A tornatermi rész nagyfesztávolságú
egyszintes (részben kétszintes) csarnok, az emeletes, vb födémes rész, a drámaterem látszó tetővel fedett része és
a bejárat pillérvázas egyszintes látszótetővel fedett része.
Az épület vb pillérvázas, vb falakkal merevített szerkezetű, kitöltő falas és magastetővel fedett kialakítású. A
tantermi oldalszárnyak merőleges szerkesztésű alaprajzokból, 35 fokos szeglemezes faszerkezettel, összetett
tetőidommal fedett épületrészek, kettő és háromszintes kialakítással. Az íves alaprajzú közlekedő is vb pillérvázas,
ehhez kapcsolódnak a monolit vb lépcsők és a lift, monolit vb födémlemezek a felső szinten vb gerenda hálózat,
adja a szerkezeti vázat, kitöltő falak és nyílászárók váltakoznak, tetőszerkezete íves alaprajzi kiosztású szeglemezes
tartókból áll, melyek változó kb. 35 fok körüli, illetve 17 fokos hajlásszögű tetőt alkotnak.
Kétféle fedési mód szükséges, a magasabb hajlásszög kettős hódfarkú cseréppel, az alacsonyabb hajlásszög
korcolt bevonatolt fémlemez fedéssel fedett. Tetőszerkezete egyedi kialakítású RRFA tartókból épített
ácsszerkezet, látszó kivitelben, a vb fa és fa-fa kapcsolatokat szerkezeti acél elemek és csavarozások biztosítják. Az
étterem feletti 12 m fesztávolságú tető részben az íves közlekedő vb pilléreire és gerendáira, részben a földszintes
oldali vb pillérekre és szelemenekre támaszkodó RRFA szerkezetű, látszótetős kialakítású rész.
Az iskolaudvaron játszóudvar, sportudvar valamint tankert épül, kerékpártároló, 82 db parkoló és 6 db Kiss&Ride
parkoló kerül kialakításra. Az épületben a technológiai leírásban meghatározott 600 adagos főzőkonyha
létesül. A termálvíz biztosította geotermikus távhő rendszerből átvett hőmennyiség alacsony hőfokon történő
felhasználására és kondenzációs kazántechnikára egyaránt alapozó hőtermelési koncepciót került megtervezésre,
napelemes nyereség áramforrás alkalmazásával, az alábbiak szerint:
Hőtermelők és beépített teljesítményük:
· Kondenzációs gázkazán (HOVAL TopGas Classic 120 típ. x 6db):658,2kW
· Geotermikus távhő fűtési hőcserélő:400,0kW
Kiegészítő nyereség áramforrás:
· Napelemmező (~150db napelemmel): 50,0kWp
Az előállított hőenergiát radiátoros fűtéssel, padlófűtéssel és a szellőzőgépek hőcserélőin keresztül juttatjuk el a
fűtendő terekbe.
Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy
nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással
és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák)
külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az AK utasításának és a közbeszerzési
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dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor
érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak
megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon,
magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. AK szakaszos
tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.
Az eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő
(Gazdaság-újraindítási Akcióterv) támogatási igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem
fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Kivitelezési feladat:
AT feladata a műszaki dok.részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdok., jogerős
építési eng. és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola
kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási
tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel .
A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése AT feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése
nem AT feladata.
**II.2.14) További információ: pontban folytatás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap
min.0-max. 60 hó) 10
2 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60
hó) 10
3 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60
hó) 10
4 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0max.60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási
időszak európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
* II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:
Ajánlatkérő által meghatározott feladatok teljes körű akadálymentesítéssel kell, hogy megvalósuljanak.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dok. tartalmazza.
Nyertes AT feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
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Ajánlatkérő(AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a KD-ban 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. Egyenértékűség bizonyítása AT feladata
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, ami a Szerződés hatálybalépésétől
számított.
3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.
A 2-5.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. §
(9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb,
mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti
ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap), valamint az 5. értékelési részszempont szerinti ajánlati
elem legkedvezőbb szintjét (5 db). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre
vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az
elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági
szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi
határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges
az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok
teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési
dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
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 244 - 642389
(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: Fővállalkozói kivetelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Internetcím(ek): (URL) www.zaev.hu
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13435928000
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: KVADRUM Építész Kft. adószám: 10398520241- III.1.1) SZ2) pont, III.1.3) M1)1. pont, és III.1.3) M2)4. pont
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.01.31 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő
ajánlat érkezett:
Ajánlattevő neve: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.
adószám: 23037108-2-03
Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.
adószám: 10738885-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (9412/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735722243
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001428922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

252

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A FESZ KN Kft. részére 1db 128 szeletes CT berendezés beszerzése és a hozzá kapcsoló kivitelezési munkák
elvégzése adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 244000000 (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: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33110000-4

További tárgyak:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ, 1095
Budapest, Mester utca 45-47., HRSZ-37832/2, 1. emelet.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
128 szeletes CT (Computer tomográf) berendezés és tartozékai és távvezérelt kétfejes CT kontrasztanyag injektor
beszerzése valamint a meglévő épületrész átalakításának kivitelezési munkálatai adásvétellel vegyes vállalkozási
szerződés keretében
Kapcsolódó feladatok:
a) az ajánlatkérőnél jelenleg működő PACS-rendszerhez való csatlakozásának kiépítése/illesztése,
b) telepítéshez, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése
c) próbaüzem: legalább 3*24 óra
d) betanítás [2*4 munkanap]
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Berendezés beállításával (telepítésével) kapcsolatos feladatok:
Az átépítés a terv szerinti „1.CT1 – 1.CT6” helyiségeket érinti. A terület kb. 68 m2. Az érintett helyen a meglévő
válaszfalak, burkolatok, gépészeti és elektromos vezetékek bontása szükséges. Bontást követően az 1.CT4
helyiségben, 40 m2-en födém megerősítés kell. Ezt követően az érintett területen új válaszfalak, burkolatok,
élmennyezet, elektromos és gépészeti (hűtés, fűtés, víz, csatorna, szellőzés) rendszer kiépítése kell. A helyiség
kapcsolódó légtechnikai kiépítése is az eljárás része, tetőre kerülő kültéri egységeket is beleértve. A CT gép a
homlokzaton keresztül kerül beemelésre. A homlokzati nyílás bontás és helyreállítás az eljárás része. A telepítés
alatt az Egészségügyi Szolgáltató Központ többi része üzemel.
További információ a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolt műszaki leírásokban.
(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) Maximális horizontális asztallap sebesség helikális adatgyűjtés közben min.
120 mm/s max. 150 mm/s (a nagyobb előnyösebb) 2
2 2) Képalkotásban résztvevő detektor elemek száma soronként, a ref. detektor nélkül (a detektorok
virtuális megduplázásának figyelmen kívül hagyásával): min. 800 db max. 850 db (a nagyobb előnyösebb)
2
3 3) A legjobb látható felbontás Z irányban min. 0,25 mm max.0,35mm (a kisebb előnyösebb) 5
4 4) Fókuszpont - detektor távolság min. 95 cm max. 100 cm (a kisebb előnyösebb) 5
5 5) Rutin helikális - nem cardio - mérésnél alkalmazható pitch érték a teljes látómezőre min. 1 max. 1,5 (a
nagyobb előnyösebb) 2
6 6) Képrekonstrukció sebessége (512x512 mátrix) kép/sec (axiális szeletképek száma helikális adatgyűjtés
után FBP vagy iteratív rekonstrukció esetén) min. 30kép/s max. 50 kép/s (a nagyobb előnyösebb) 12
7 7) Helikális kiskontrasztú felbontáshoz tartozó páciensdózis (min. 5 mGy – max. 10 mGy)
(Peremfeltételek: 5 mm objektum, 0,3% kontraszt, 20 cm Catphan fantom, 120 kV, 10 mm szeletvastagság)
(a kisebb előnyösebb) 12
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:
Ár szempont részletezettsége:
8/1) CT berendezés nettó ajánlati ára Súlyszám: 40
8/2) Üzembe helyezéshez kapcsolódó kivitelezési munkák nettó ajánlati ára Súlyszám: 20
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 232 - 610624
(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: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
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E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 233000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 244000000
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: építkezési feladatok,
készülék beszállítás, mechanikai installáció, IT installáció
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatok:
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele)
1) GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
1138 Budapest Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
26575113244
2) Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
1143 Budapest Gizella Út 51-57
25296826242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (9408/2022)
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 52511550
E-mail: papp.klara@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Latinovits Színház belső kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001409482021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

259

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Latinovits Színház belső kialakítása bútorok és berendezési tárgyak beszerzésével.
1 - Kulturális Inkubátor - bútorok és berend. tárgyak
„Latinovits Színház belső kialakítása” tárgyú projekt keretében bútorok és berendezési tárgyak beszerzése Kulturális Inkubátor
A színház működéséhez szükséges eszközök beszerzése, amely magába foglalja az irodák, öltözők, kiszolgáló
helyiségek berendezési tárgyait.
Számszerű mennyiségi adatok: A további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 349
db bútor és 160 db berendezési tárgy 40 különféle tételben, a további közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott specifikációval.
A karakterkorlátra tekintettel az eszközök tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban
szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó (kivéve ÁFA), vám, illeték, járulékfizetési
kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási
költséget és kockázatot, az összeszerelés díját és telepítés díját.
2 - Képzési Központ és Értéktár - bútorok és ber. t.
„Latinovits Színház belső kialakítása” tárgyú projekt keretében bútorok és berendezési tárgyak beszerzése Képzési Központ és Értéktár
A színház működéséhez szükséges eszközök beszerzése, amely magába foglalja az irodák, öltözők, kiszolgáló
helyiségek berendezési tárgyait.
Számszerű mennyiségi adatok: A további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 334
db bútor és 105 db berendezési tárgy 31 különféle tételben, a további közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott specifikációval.
A karakterkorlátra tekintettel az eszközök tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban
szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt.
58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 138147407 (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: Kulturális Inkubátor - bútorok és berend. tárgyak
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39110000-6

További tárgyak:

39113600-3

Kiegészítő szójegyzék

39130000-2
39143310-2
39515000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Csapó utca 30. hrsz.: 8439/2 (Fórum Debrecen
Bevásárló és szórakoztató Központ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Latinovits Színház belső kialakítása” tárgyú projekt keretében bútorok és berendezési tárgyak beszerzése Kulturális Inkubátor
A színház működéséhez szükséges eszközök beszerzése, amely magába foglalja az irodák, öltözők, kiszolgáló
helyiségek berendezési tárgyait.
Számszerű mennyiségi adatok: A további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 349
db bútor és 160 db berendezési tárgy 40 különféle tételben, a további közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott specifikációval.
A karakterkorlátra tekintettel az eszközök tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban
szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt.
58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
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- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó (kivéve ÁFA), vám, illeték, járulékfizetési
kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási
költséget és kockázatot, az összeszerelés díját és telepítés díját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/
vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU445 CBC Incubator
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Képzési Központ és Értéktár - bútorok és ber. t.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39110000-6

További tárgyak:

39113600-3
39130000-2
39143310-2

39515000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Csapó utca 30. hrsz.: 8439/2 (Fórum Debrecen
Bevásárló és szórakoztató Központ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Latinovits Színház belső kialakítása” tárgyú projekt keretében bútorok és berendezési tárgyak beszerzése Képzési Központ és Értéktár
A színház működéséhez szükséges eszközök beszerzése, amely magába foglalja az irodák, öltözők, kiszolgáló
helyiségek berendezési tárgyait.
Számszerű mennyiségi adatok: A további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 334
db bútor és 105 db berendezési tárgy 31 különféle tételben, a további közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott specifikációval.
A karakterkorlátra tekintettel az eszközök tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban
szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

262

58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó (kivéve ÁFA), vám, illeték, járulékfizetési
kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási
költséget és kockázatot, az összeszerelés díját és telepítés díját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/
vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU446 EduCultCentre
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 218 - 573458
(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: Kulturális Inkubátor - bútorok és berend. tárgyak
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13063203207
Postai cím: Bakony Utca 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: kaposi.gabor@garzon.hu
Telefon: +36 207714244
Internetcím(ek): (URL) www.garzon.hu
Fax: +36 22329403
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: 82846044
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Képzési Központ és Értéktár - bútorok és ber. t.
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13063203207
Postai cím: Bakony Utca 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: kaposi.gabor@garzon.hu
Telefon: +36 207714244
Internetcím(ek): (URL) www.garzon.hu
Fax: +36 22329403
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: 55301363
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

266

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (8420/2022)
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: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735595208
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Krisztina
Telefon: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

267
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolólemez
Hivatkozási szám: EKR001190432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

268

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213312-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Kuopio park parkolás fejlesztése keretében egy 99 db parkolólemezt
tartalmazó kétszintes parkoló kialakítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 483194261 (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: Parkolólemez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45213312-3

Kiegészítő szójegyzék

45223500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Kodály Zoltán utca – hrsz.: 4778/190
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kuopio park – Parkolólemez építése - Győr, Kodály Zoltán utca – hrsz.: 4778/190
Kétszintes parkoló kialakítása
Az alsó szint rámpája 6, a felső szinté 17% legnagyobb lejtésű, mindkét rámpa elektromos árammal fűthető lesz. A
parkolólemez építésével és a forgalmi rend átalakításával a park zöldfelülete gyakorlatilag nem változik.
Alapadatok
Telek területe: 17 970 m2
Jelenlegi zöldfelület: 8 493 m2
Jelenlegi zöldfelületi arány: 41,69 %
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Hasznos alapterület - Parkolólemez 1 085,82 m2
Tervezett telekkihasználtság: 0,06
Tervezett beépített alapterület – Parkolólemez 1 250,69 m2
Tervezett beépítettség: 6,96 %
Tervezett zöldfelület: 5 058 m2
Tervezett zöldfelületi arány: 28,14 %
Tervezett épületmagasság - Parkolólemez épület: 2,66 m
Tervezett parkolószám a parkolólemezben: 99 db
Az épület 71,5x16,80 m-es egy szintes kialakítású vasbeton váz.
Alapozás: monolit vasalt beton pontalapok készülnek melyekre víznyomás ellen méretezett padlólemez kerül.
Közművek vezetése emiatt a padlólemezben, szegélyeknél kifuttatva, nem áttörve a lemezt.
Felmenő teherhordó szerkezetek, födémek, falak: az épület minden fala, pillére, lépcsője és födéme monolit
vasbetonból készül.
A falak 25, illetve 30 cm vastagságúak a pillérek az igénybevételeket követve minimum 60x30 cm
keresztmetszetűek.
Növénytelepítésre az épület keleti és nyugati oldalán nyílik lehetőség, ahol az épületet változó szélességű
kavicssáv kíséri. Keleten az áttervezett parkoló és az épület között alakul ki egy 3 m széles zöldsáv, amelyben
talajtakaró cserjék és egy ritmikusan kiültetett fasor kap helyet. Nyugaton a park irányában az épület takarását
egy hullámzó cserjesáv biztosítja. A burkolatokban kialakított zöldszigeteket szintén cserjékkel kell beültetni. A
parkolólemez hosszanti oldalai drótháló borítást kapnak, amelyek növények felfuttatására alkalmasak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 11 hónap, de legkésőbb 2022.11.15.
napja. Szerkezetkész állapot: 2022. 07.15.
A részletes feladatleírást 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 Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 8
2 A III.1.3) M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 8
3 A III.1.3) M2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 7
4 A III.1.3) M2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 7
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:
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Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont. A pontkiosztás módszere: Összesített nettó ajánlati
átalányár (HUF): fordított arányosítás, a 2-5. részszempontok esetében egyenes arányosítás. Amennyiben
ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a
megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A III.1.3) M2.1.- M2.4.
pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 2-5. értékelési részszempontokhoz
tartozó szakemberek nevét. Ajánlatkérő a szakember többlettapasztalata esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján 60 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 60
hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (10
pont) kapja. Amennyiben a 2-5. értékelési részszempont esetében az ajánlatból nem állapítható meg az értékelés
körében bemutatott szakember személye és a felolvasólapon szerepelt megajánlás, úgy az ajánlat érvénytelen. Az
értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés pillanatától rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-a szerint a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő kivitelezői feladatok
ellátásához szükséges, legalább 270 millió Ft/év és legalább 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű vagyoni
kárértékre vonatkozó, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) a Vállalkozási Szerződés alapján
elvégzendő kivitelezési munkákra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra,
továbbá a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott
kárért való felelősségre.
Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 201 - 520984
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkolólemez
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:
2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11469957241
Postai cím: Magyar Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Internetcím(ek): (URL) www.fodor.hu
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13941770208
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: fksystem@fksystem.hu
Telefon: +36 96421832
Internetcím(ek): (URL) www.fksystem.hu
Fax: +36 96421832
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 483194261
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés,
állványozás, szerkezetépítési munkák, szárazépítés, műgyanta burkolatok készítése, bádogos munkák,
nyílászárók beépítése, lakatos munkák, festési munkák, szigetelési munkák, földmunkák, gépészeti
munkák, kertépítései munkák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
- FODOR Kft. (székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36., adószám: 11469957-2-41) és FK System Építő Kft.
(székhely: 9028 Győr, Richter János utca 3., adószám: 13941770-2-08) közös ajánlattevők
- IMOCENT Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5., adószám: 11129857-2-08)
- SZA-BI QUALIT Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.,
adószám: 11973955-2-08)
Nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:
FODOR Kft. (székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36., adószám: 11469957-2-41) és FK System Építő Kft.
(székhely: 9028 Győr, Richter János utca 3., adószám: 13941770-2-08) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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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Károlyi József Alapítvány (9268/2022)
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: Károlyi József Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18065877207
Postai cím: Petőfi Utca 2
Város: Fehérvárcsurgó
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendi Lajos
Telefon: +36 208080008
E-mail: szabo.szabolcs@karolykastely.hu
Fax: +36 22578081
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.karolyi.org.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fehérvárcsurgó Károlyi-kastély eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001191912021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

276

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fehérvárcsurgó Károlyi-kastély eszközbeszerzés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

31500000-1
34999400-0
35261000-1
37500000-3
39133000-3
39154000-6
72212517-6
79530000-8
79822500-7

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2. (hrsz.: 611,
615/1, 023/5, 610/1, 610/2, 612)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fehérvárcsurgói Károlyi kastély volt istálló épületépítészeti felújítása 2020.10. hó óta folyamatban van. A
beruházás célja egy kulturális javakat bemutató kiállítás és kapcsolódó szolgáltatások létrehozása.
A felújítást követően a felújított istálló épület egy interaktív kiállításnak, rendezvényteremnek és kiszolgáló
funkcióknak fog helyet adni. A korábban felújított kastély pincéjében interaktív élményhelyszín a földszinten
gyermekjátszó szoba kerül kialakításra.
Jelen közbeszerzési rész keretén belül a kiállításhoz, szükséges elemek kerülnek beszerzésre és telepítésre.
A kiállítás elemei egyedileg tervezett és helyszínre gyártott installációból állnak. A kurátori koncepciót követve
modern vonalvezetésű és anyaghasználatú kiállítási bútorzat készül,
Általánosságban elmondható, hogy az építészeti felújítási munkálatok lezajlását követően, utólagosan felépíthető
installációt terveztünk. Ezek jelentős része, helyszíni méretellenőrzést követően, kiviteli, illetve gyártmánytervek
alapján műhelymunkával el-, illetve előkészíthető.
Helyenként azonban a helyszínen végzet szakipari munkákra (asztalos beszabások, helyszíni festések, burkolatok
beépítése) is számítani kell. Az installációk tervezésénél törekedtünk arra, hogy méreteiket, pozícióikat úgy
határozzuk meg, hogy azok önhordóak és állékonyak, valamint a műemléki környezetbe beilleszthetőek legyenek.
A látogatói terek és útvonalak kialakítása során az előírásos méretezési elveket szem előtt tartva jártunk el.
Kiállítási feladattal érintett kiállítói és szolgáltatói terek hasznos alapterülete: istálló 661m2 nettó, kastély 243 m2
nettó.
1. INSTALLÁCIÓ és kiállítási bútorok gyártása, a kiállítás építése
• 1.1a Egyedi bútorok gyártása és beépítése (40 tétel)
• 1.1b Termékbútor (mobíliák) (45 tétel)
• 1.1c. Szőnyegek és függönyök szabása és kihelyezése (26 tétel)
• 1.2. Replika bútorok gyártása és kihelyezése (1 tétel)
• 1.3. Grafikai felületek gyártása és beépítése (16 tétel)
2. Kiállítási ÉLMÉNYELEM-ESZKÖZÖK beszerzése
• 2.1. Jelmezek tervezése és gyártása (22 tétel)
• 2.2. Használható kellékek, játékok (15 tétel)
3.1 Kiállítási informatikai HARDVER ESZKÖZÖK beszerzése, egyedi bútorozása (82 tétel)
3.2 Ledfal 3x3 egységes építése
4. IMMATERIÁLIS fejlesztések
• 4.1 Szoftverfejlesztés (4 tétel)
• 4.1 Tartalomfejlesztés általános (12 tétel)
5. ÉLMÉNYELEM SZOLGÁLTATÁSOK nyomdai termékei és eszközei
• 5.1. Múzeumpedagógiai program nyomdai kellékeinek tervezése, gyártása (gyermekfoglalkoztató füzet 1 tétel)
• 5.2. Fordítási munka / angol (400 000 karakter)
Kiállítást üzemeltető személyzet betanítása (2 fő, legalább 4 órában).
Nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület átadását követően a kiállítás kivitelezésével érintett terület, valamint
a már helyszínre szállított kiállítási elemek őrzése.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének
figyelembevételével történt. A KD-ban szereplő konkrét gyártmányra, típusra, márkára való hivatkozások
mindegyike csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából került
feltüntetésre, Ajánlatkérő az adott termékkel egyenértékű termék megajánlását is elfogadja. Egyenértékűnek azon
áru tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által
megadott gyártmánnyal, típussal, márkával azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik.
Az egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget Ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet
különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált
tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban
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felmerült kétséget az igazolással az Ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentum részét képező Részletes Műszaki Forgatókönyv tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap,
max. 24 hónap) 10
2 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30192000-1

További tárgyak:

31500000-1
39110000-6
72212517-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2. (hrsz.: 611,
615/1, 023/5, 610/1, 610/2, 612)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fehérvárcsurgói Károlyi kastély volt istálló épület építészeti felújítása 2020.10. hó óta folyamatban van. A
beruházás célja egy kulturális javakat bemutató kiállítás és kapcsolódó szolgáltatások létrehozása.
A felújítást követően a felújított istálló épület egy interaktív kiállításnak, rendezvényteremnek és kiszolgáló
funkcióknak fog helyet adni. A korábban felújított kastély pincéjében interaktív élményhelyszín a földszinten
gyermekjátszó szoba kerül kialakításra.
Jelen közbeszerzési rész keretén belül az üzemeltetéshez szükséges elemek kerülnek beszerzésre és telepítésre.
A beszerzendő eszközök a működtetés, biztonságtechnika, látogatói kényelem és tájékoztatás célját szolgálják.
Beszerzésre kerülkamerarendszer szállítása és üzembe helyezése 1 klt (3 db kamera, 1 szervergép, 2db HDD, 1db
rack, 200fm UTP)
pelenkázó asztal 1 db
ruhatári fogas állvány 2 db
kisasztal 5 db
gyerek asztal 1 db
rendezvényi székek 20
gyerek székek 4
prospektusállvány 2
tájékoztató tábla 2
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rendezvényi kétszemélyes pad 40 db.
rendezvényi kottaálványok 12db
rendezvényi szék 12 db
Kamerarendszert üzemeltető személyzet betanítása (2 fő, legalább 1 órában).
Nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület átadását követően kivitelezéssel érintett terület, valamint a már
helyszínre szállított eszközök őrzése.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének
figyelembevételével történt. A KD-ban szereplő konkrét gyártmányra, típusra, márkára való hivatkozások
mindegyike csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából került
feltüntetésre, Ajánlatkérő az adott termékkel egyenértékű termék megajánlását is elfogadja. Egyenértékűnek azon
áru tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által
megadott gyártmánnyal, típussal, márkával azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik.
Az egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget Ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet
különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált
tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban
felmerült kétséget az igazolással az Ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kamerarendszerre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 017 - 040074
(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: Kiállítási eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 001329 (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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 001329 (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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Kiállítási eszközök beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A közbeszerzési eljárás 1. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra,
hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. ;
2 - Üzemeltetési eszközök beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A közbeszerzési eljárás 2. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra,
hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás 1-2. része vonatkozásában:
a Harmonic team management Kft. (1039 Budapest, Ady Endre utca 66., Adószám 26242662-2-41 )
ajánlattevő ajánlatát, a Shortcut Communications Kft. (1092 Budapest, Ferenc körút 14. fél I/TB 1.,
Adószám 12980545-2-43 ) ajánlattevő ajánlatát, a BARTHA MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Iglice utca
1-3., Adószám 12849871-2-41 ) ajánlattevő ajánlatát, továbbá az Empire Event Kft. (1162 Budapest, György
utca 7., Adószám 22694816-2-42 ) ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította a 2022. május 02.
napján meghozott döntésével.
Részletesen lsd. EKR.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6986/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24151667244
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazsi Georgina
Telefon: +36 18008070
E-mail: gazsi.georgina@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nemzetimobilfizetes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEJP - minőségbiztosítási feladatok - szakértő
Hivatkozási szám: EKR000249472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy: NEJP - minőségbiztosítási feladatok ellátásához szakértői kapacitás biztosítása
Rendelkezésre álló keretösszeg nettó 9.000.000 Ft, melynek 70%-ára Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerezni kívánt szolgáltatások és tervezett mennyiségek:
Cikkszám Mennyiség Mennyiségi egység Megnevezés
ITMB-VMB 9 nap/fő Vezető minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-MB 24 nap/fő Minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-RSZ 25 nap/fő Rendszerszervező szakértő - 1x8 óra
E mennyiségek tájékoztató jellegűek, és a teljes keretösszegre vonatkoznak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9000000 (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: NEJP - minőségbiztosítási feladatok ellátásához sz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 6- 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendelkezésre álló keretösszeg nettó 9.000.000 Ft, melynek 70%-ára Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerezni kívánt szolgáltatások és tervezett mennyiségek:
Cikkszám Meny-nyiség Meny-nyiségi egység Megnevezés
ITMB-VMB 9 nap/fő Vezető minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
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ITMB-MB 24 nap/fő Minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-RSZ 25 nap/fő Rendszerszervező szakértő - 1x8 óra
E mennyiségek tájékoztató jellegűek, és a teljes keretösszegre vonatkoznak.
(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: Projekt azonosítója: IKOP-3.1.0-15-2017-00014 és
IKOP-3.2.0-15-2017-00028.
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 018 - 041734
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NEJP - minőségbiztosítási feladatok ellátásához szakértői kapacitás
biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: I-Track Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24376451241
Postai cím: Reáltanoda Utca 19. 2. em. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: i-track@i-track.hu
Telefon: +36 14451391
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11780359243
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@kurt.hu
Telefon: +36 14246666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23477827243
Postai cím: Budafoki út 15. 4. em. 2/B.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@virzrt.hu
Telefon: +36 208235807
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11782454241
Postai cím: Szépvölgyi út 139.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@stratis.hu
Telefon: +36 14541900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12631186217
Postai cím: Korsófölde utca 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.szilvia@dussergroup.hu
Telefon: +36 203665285
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Vialto Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12849675243
Postai cím: Maros utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: marcsak.zsofia@vialto.hu
Telefon: +36 209206444
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: 9000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000
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:
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) szerinti adatok:
I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 18., 24376451); KÜRT
Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság (1118 Budapest, Rétköz u. 5., 11780359);
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.)23477827);
STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., 11782454); 4Sales
Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.,12631186 ); Vialto
Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21.,12849675 ) közös ajánlattevők
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) szerinti adatok
- I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 18., 24376451); KÜRT
Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság (1118 Budapest, Rétköz u. 5., 11780359);
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.)23477827);
STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., 11782454); 4Sales
Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.,12631186 ); Vialto
Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21.,12849675 ) közös ajánlattevők
- A DX Digital Transformation Solutions Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.26679028-2-43); eGOV Kft.
(1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.12870491-2-41); KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út
31.); IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1117 Budapest, Buda-part tér 2.10304491-2-43); Boost IT Kft. (1032
Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.14387591-2-41) közös ajánlattevők közös ajánlattevők
- Az eNET Internetkutató Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5.12669789243); Bluefield Kft. (1062 Budapest,
Aradi utca 8.14110968242); Teqtos Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. I. em.25599617241); Alverad
Technology Focus Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép.1454406024) közös ajánlattevők
- A Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát u. 33.25445525-2-41); Clarity Consulting
Kft. (1145 Rókusalja u. 14.12735345242); Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út
20.12715244-2-44) Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Nyitrai u.
42.11698816-2-07); VITAL MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 3914540767-2-41.); ViVeTech
Zrt. (1118 Budapest, Szüret u. 15.27936030-2-43), Collective-Intelligence Kft.(7624 Pécs, Rókusalja u. 14.
22618227202) közös ajánlattevők
- MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 2965580)ajánlattevő
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. szabályai 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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Rákóczi Szövetség (9130/2022)
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: Rákóczi Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 19719029141
Postai cím: Szász Károly Utca 1. IV/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagdy Emese
Telefon: +36 205736219
E-mail: bagdy.emese@bagdylegal.com
Fax: +36 12128891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rakocziszovetseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rakocziszovetseg.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: kapcsolattartás határontúli magyar fiatalokkal
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskolabuszok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000167202022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

294

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34121000-1
MA03-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Rákóczi Szövetség felvidéki iskolabusz program megvalósítása céljából kívánja beszerezni a jelen eljárás
tárgyát képező járműveket. A program megvalósítása érdekében Ajánlatkérő a Bethlen Gábor Alaptól vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási intenzitás 100%. Ajánlatkérő 11 db 8+1 személyes új
kisbuszt, valamint 5 db 23+1 személyes új buszt kíván beszerezni a közbeszerzési dokumentáció részét képező
műszaki leírásban foglaltak szerinti paraméterekkel. Az ekként beszerzendő járművek a Felvidéken élő magyar
diákokat fogják szállítani felvidéki magyar iskolákba, így valamennyi járművet Szlovákiában szükséges forgalomba
helyeznie a nyertes ajánlattevőnek, továbbá a járműveket a nyertes ajánlattevő Szlovákiába, ajánlatkérő által
megadott helyszínekre köteles leszállítani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 129995000 (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: 8+1 fő szállítására alkalmas kisbusz (11 db)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: SK032 A teljesítés fő helyszíne: Nagykapos (Szlovákia), Ipolyság (Szlovákia)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Rákóczi Szövetség felvidéki iskolabusz program megvalósítása céljából kívánja beszerezni a jelen eljárás
tárgyát képező járműveket. A program megvalósítása érdekében Ajánlatkérő a Bethlen Gábor Alaptól vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási intenzitás 100%. Ajánlatkérő 11 db 8+1 személyes új
kisbuszt, valamint 5 db 23+1 személyes új buszt kíván beszerezni a közbeszerzési dokumentáció részét képező
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műszaki leírásban foglaltak szerinti paraméterekkel. Az ekként beszerzendő járművek a Felvidéken élő magyar
diákokat fogják szállítani felvidéki magyar iskolákba, így valamennyi járművet Szlovákiában szükséges forgalomba
helyeznie a nyertes ajánlattevőnek, továbbá a járműveket a nyertes ajánlattevő Szlovákiába, ajánlatkérő által
megadott helyszínekre köteles leszállítani.
11 db 8+1 fős új kisbusz műszaki paraméterei:
Alapadatok
Motor lökettérfogat: 1900-2100 cm3
Szállítható személyek száma: 9 személy vezetővel együtt
Teljesítmény: 77-125 kW
Károsanyag kibocsátás besorolás: min EURO 6
Üzemanyag: dízel
Jármű típusa: 9 személyes kisbusz
Felszereltség
Automatikus fényszórókapcsolás
Nappali menetfény
Tempomat
Szín: fehér fényezéssel
Elektromosan állítható kézzel behajtható fűthető külső tükrök
Hátsó ablaktörlő
Első és hátsó ködlámpák
Elektromos ablakemelők elől
Elektromos csatlakozó a középkonzolon (12 V)
Első és hátsó légkondicionáló berendezés
Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop
Távirányítós központi zár
Digitális rádióvevő egység (DAB/DAB+/DMB-R adások vétele)
Bluetooth kihangosító
3 pontos biztonsági öv
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé
Abroncsnyomás-ellenőrzés
ISOFIX rögzítési lehetőség min. 1 hátsó ülésen
Parkolóradar elől, hátul
Teljes értékű pótkerék + szerszámkészlet
További feltételek:
Téli abroncs: az ajánlatnak fedezetet kell nyújtania a nyári abronccsal azonos méretű, középkategóriás téli
abroncsok (tehát nem
komplett szerelt kerekek, hanem abroncsok) biztosítására is, amelyeket a teljesítés során át kell adni Ajánlatkérő
részére.
Gumiszőnyeg elől és hátul
Üléshuzat
Poroltó
Az árnak tartalmaznia kell a szlovákiai forgalomba helyezés teljes költségét, a teljes okmányirodai és műszaki
ügyintézést
Az árnak tartalmaznia kell a járművek Szlovákiába való szállítását
Min. 3 év futásteljesítmény korlátozás nélküli garancia
Valamennyi, az adott részbe tartozó gépjármű azonos gyártmányú, típusú, megjelenésű és felszereltségű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

296

x Minőségi kritérium – 1 Valamennyi járműre egyenként vonatkozó többletjótállás időtartama (műszaki
leírásban meghatározott min. 3 év futásteljesítmény nélküli garanciánál kedvezőbb) (min. 0 hónap max. 12
hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott, szerződés intervallumára vonatkozó információ a nyertes ajánlattevővel kötött
szerződés
megkötésének időpontja változhat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szállítási határidő, valamint a Szlovákiában
történő forgalomba helyezés végső időpontja 2022.08.15. A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési
dokumentumok (műszaki leírás) tartalmazzák. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban meghatározott Ár értékelési kritérium alatt nettó Ft összárat ért.
II.2.1)
Elnevezés: 23+1 fő szállítására alkalmas autóbusz (5 db)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: SK032 A teljesítés fő helyszíne: Nagykapos (Szlovákia), Ipolyság (Szlovákia)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Rákóczi Szövetség felvidéki iskolabusz program megvalósítása céljából kívánja beszerezni a jelen eljárás
tárgyát képező járműveket. A program megvalósítása érdekében Ajánlatkérő a Bethlen Gábor Alaptól vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási intenzitás 100%. Ajánlatkérő 11 db 8+1 személyes új
kisbuszt, valamint 5 db 23+1 személyes új buszt kíván beszerezni a közbeszerzési dokumentáció részét képező
műszaki leírásban foglaltak szerinti paraméterekkel. Az ekként beszerzendő járművek a Felvidéken élő magyar
diákokat fogják szállítani felvidéki magyar iskolákba, így valamennyi járművet Szlovákiában szükséges forgalomba
helyeznie a nyertes ajánlattevőnek, továbbá a járműveket a nyertes ajánlattevő Szlovákiába, ajánlatkérő által
megadott helyszínekre köteles leszállítani.
5 db 23+1 fős új busz műszaki paraméterei:
Motor lökettérfogat: 2900-3200 cm3
Szállítható személyek száma: 24 személy vezetővel együtt
Teljesítmény: 118-154 kW
Károsanyag kibocsátás besorolás: min EURO 6
Üzemanyag: dízel
Jármű típusa: 24 személyes autóbusz
Felszereltség
Nappali menetfény
Tempomat
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Szín: fehér fényezéssel
Elektromosan állítható kézzel behajtható fűthető külső tükrök
Első és hátsó ködlámpák
Elektromos ablakemelők elől
Elektromos csatlakozó a középkonzolon (12 V)
Első és hátsó légkondicionáló berendezés
Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop
Távirányítós központi zár
Digitális rádióvevő egység (DAB/DAB+/DMB-R adások vétele)
Bluetooth kihangosító
3 pontos biztonsági öv
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé
Abroncsnyomás-ellenőrzés
ISOFIX rögzítési lehetőség min. 1 hátsó ülésen
Parkolóradar elől, hátul
Teljes értékű pótkerék + szerszámkészlet
Digitális tachográf
Parkolófék
Retarder
További feltételek:
Téli abroncs: az ajánlatnak fedezetet kell nyújtania a nyári abronccsal azonos méretű, középkategóriás téli
abroncsok (tehát nem
komplett szerelt kerekek, hanem abroncsok) biztosítására is, amelyeket a teljesítés során át kell adni Ajánlatkérő
részére.
Gumiszőnyeg elől és hátul
Üléshuzat
Poroltó
Központilag vezérelt elektromos ajtó + lépcső
Az árnak tartalmaznia kell a szlovákiai forgalomba helyezés teljes költségét, a teljes okmányirodai és műszaki
ügyintézést
Az árnak tartalmaznia kell a járművek Szlovákiába való szállítását
Min. 3 év futásteljesítmény korlátozás nélküli garancia
Valamennyi, az adott részbe tartozó gépjármű azonos gyártmányú, típusú, megjelenésű és felszereltségű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Valamennyi járműre egyenként vonatkozó többletjótállás időtartama (műszaki
leírásban meghatározott min. 3 év futásteljesítmény nélküli garanciánál kedvezőbb) (min. 0 hónap max. 12
hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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A II.2.7. pontban meghatározott, szerződés intervallumára vonatkozó információ a nyertes ajánlattevővel kötött
szerződés
megkötésének időpontja változhat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szállítási határidő, valamint a Szlovákiában
történő forgalomba helyezés végső időpontja 2022.08.15. A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési
dokumentumok (műszaki leírás) tartalmazzák. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban meghatározott Ár értékelési kritérium alatt nettó Ft összárat ért.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 035 - 087522
(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: 8+1 fő szállítására alkalmas kisbusz (11 db)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 002866 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 23+1 fő szállítására alkalmas autóbusz (5 db)
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:
2022/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eco-Tech Vision Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29227912213
Postai cím: Leshegy Utca 21
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.molnar@etv-truck.hu
Telefon: +36 306455764
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: 129995000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129995000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. közbeszerzési rész (8+1 fő szállítására alkalmas kisbusz (11 db)) tekintetében nem érkezett ajánlat, így
az 1. rész a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen lett, szerződés megkötésére nem került
sor.
A 2. közbeszerzési rész (23+1 fő szállítására alkalmas autóbusz (5 db)) tekintetében egy érvényes ajánlat
érkezett és egyben a nyertes ajánlat is az alábbi lett:
ajánlattevő neve: Eco-Tech Vision Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: Magyarország 2310
Szigetszentmiklós, Leshegy Utca 21. adószáma: 29227912-2-13. A szerződés megkötésére nevezett
ajánlattevővel sor került.
Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazott környezetvédelmi és/vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9303/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644312022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

304

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644312022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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: Bányamérési, birtokjogi szolgáltatás 2022
Hivatkozási szám: EKR000644312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71351220-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2022
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
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(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: Bányamérési, birtokjogi szolgáltatás – 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351220-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók
területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2022
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. működéséhez szükséges geodéziai, bányamérési,
birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatói tevékenység komplex ellátására a
Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.
A szolgáltatás – a III.1.3. M1) pontban megjelölteknek megfelelő munkálatokkal - az Ajánlatkérő által üzemeltetett
4 db föld alatti földgáz tárolóhoz tartozó mintegy 300 db külön hrsz-en nyilvántartott ingatlanra terjed ki.
Feladatok:
1) Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is.
2) Lézeres szkennelés és modellezés.
3) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást.
4) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv
készítése.
5) A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése.
6) Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése.
7) Erdészeti ügyek, erdőhasználat rendezése.
8) Mintaszerződések alapján szerződéskötések koordinálása és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban
adminisztratív támogatás ellátása.
9) Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek koordinálása.
A beszerzés tárgyának keretösszege és fedezete: nettó 250.000.000, HUF
Ajánlatkérő a keretszerződésből kötelezően megrendel min nettó 180.000.000, HUF értékű szolgáltatás
mennyiséget.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1) A III.1.3. M2) pontban meghatározott szakemberek alkalmassági körben nem
értékelt összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (max.60 hónap) 50
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: 250000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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: 1 / Maximális szám: 999
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont
kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: Objektív sávos értékelés a közbeszerzési dokumentumban meghatározott sávok alapján. A
maximum sáv (60 hónap) feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximum pontszámhoz képest
többlet pontot nem kap.
Ár kritérium: Relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
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A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint
kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, 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. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.]
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
P1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
(CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi,
talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) tekintetében elért nettó árbevételéről,
attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az
elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (CH bányászat
- tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) végzéséből származó min. nettó 90.000.000 Ft
árbevétellel.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az
Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha
működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből
származó nettó 90.000.000 Ft nettó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
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M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb a CH bányászat - tárolás - szállítás
- elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés helye, ideje
(kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a
szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. a) pont, 21.§ (3a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]
M2) a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni.
A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szakemberek végzettségét igazoló
okiratainak, - a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, - valamint szakmai gyakorlatuk
megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, - valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely
szakembert mely pozícióra kívánja bevonni.
Csatolandó - a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, - a szükség szerinti
hatályos minősítő okiratok, valamint - aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz
saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt
szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik min.:
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen CH bányászat - tárolás - szállítás
- elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből származó, legalább 10 db, különböző (külön – külön hrszen szereplő) ingatlanra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2) az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő hites bányamérő, aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt
és rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által vezetett Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálati nyilvántartásban a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, vagy a 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet
szerint a tevékenység gyakorlására jogosító érvényes bejegyzéssel, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
b) 1 fő talajvédelmi szakértő, aki rendelkezik a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal, vagy e
nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) 1 fő mezőgazdasági kárszakértő, aki rendelkezik az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 10.
pontjában meghatározott bejegyzéssel, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal;
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik.
Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, de legfeljebb 25
%.
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Meghiúsulási kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsult
szolgáltatásra jutó nettó szerződéses díj 30%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: SLA szerint.
Titoktartási kötelezettség megszegése esetén: a titoktartási kötelezettség megszegésével érintett szolgáltatásra/
megrendelésre jutó díj 50%-a.
Jótállás: átadás-átvételétől számított 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti
ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről
nem, vagy eltérően állapodtak meg.
A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 12/2010. (III. 4.)
KHEM rendelet és a 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet;
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025 I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít a szolgáltatás jellegére és a szolgáltatással érintett
objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel.
2) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát,
amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá
a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4)
bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő
tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi
hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új
hiánypótlás.
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7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
8) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag
elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ:
424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.
9) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának
másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre
jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására
feljogosító meghatalmazását.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem
alkalmazza.
11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai
szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és
a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas.
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban
található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.
14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
15) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus
kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes
értesítése mellett.
16) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2022.08.01.
17) Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére általános felelősségbiztosítási szerződéssel köteles
rendelkezni, melyben a biztosítási összeg eseményenkénti felső határa 25 millió Ft, és éves limit 50 millió
Ft.
18) Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségbiztosítási
szerződéssel köteles rendelkezni, melyben a biztosítási összeg eseményenkénti felső határa 15 millió Ft.
19) A felelősségbiztosítások a szerződéskötés feltételei és mellékletei. Ajánlatkérő szerződéskötéstől
való elállásnak tekinti, ha ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nem adja át a biztosítási
kötvények másolatát. Az Ajánlatban a biztosítások nyújtásáról nyilatkozni kell.
20) A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt,
de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni
teljesítésében személyesen közreműködő és a Részvételi felhívás III. 1. 3. M2.) pont szerinti szakemberek
mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott
és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a biztonsági sávba és az RBs területre való belépést és munkavégzést kizárólag az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek,
továbbá a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata
esetén engedélyezi.
21) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom
hatálya alá tartozó személy vagy szervezet.
22) A Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése
során nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként,
kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi
rendelet rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.
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23) A Részvételre jelentkezőnek a 21) és 22) pont szerinti tilalom betartásáról a részvételre jelentkezésben
nyilatkozni kell. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/10 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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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MVM Démász Áramhálózati Kft. (9436/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@mvm.hu
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmhalozat.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/EKR000101192022/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/EKR000101192022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Talajba fektetett védőcsövek és tartozékaik
Hivatkozási szám: EKR000101192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44164200-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Minden rész esetében:
Talajba fektetett védőcsövek és tartozékaik erősáramú földkábel hálózatokhoz történő beszerzése adásvételi
keretmegállapodással a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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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: Kábelvédő gégecsövek és tartozékai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500
Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére kábelvédő gégecsövek és tartozékaik (továbbiakban: termékeket)
beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 2.025.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- tervezett mennyiség:
351.350 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- tervezett mennyiség:
609.900 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-- tervezett mennyiség:
121.500 fm
4. termék: 160 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- tervezett mennyiség:
200.100 fm
5. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső- tervezett mennyiség: 4.500
db
6. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső- tervezett mennyiség: 11.922
db
7. termék: Toldóelem 63 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 960 db
8. termék: Toldóelem 90 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 4.560 db
9. termék: Toldóelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 5.640 db
10. termék: Toldóelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz - tervezett mennyiség: 18.030 db
11. termék: Iszapálló záróelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség:
1.080 db
12. termék: Iszapálló záróelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség:
990 db
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Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt,
amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett
típusonkénti megoszlása (darabszám/folyóméter szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) várhatóan az egyidejűleg beszerezni kívánt
beszerzések tervezett értéke: 235.800,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-39.000 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-67.800 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-13.500 fm
4. termék: 160 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- 22.200 fm
5. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső-500 db
6. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső- 1.300 db
7. termék: Toldóelem 63 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-100 db
8. termék: Toldóelem 90 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-500 db
9. termék: Toldóelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-630db
10. termék: Toldóelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz -2.000 db
11. termék: Iszapálló záróelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-120 db
12. termék: Iszapálló záróelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-110 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell
adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM Démász Központi Raktár 6728 Szeged, Napos
út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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
Az 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:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja
szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg
kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: KPE általános célú nyomócsövek és tartozékaik
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500
Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére KPE általános célú nyomócsövek és tartozékaik (továbbiakban:
termékeket) beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 2.243.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- tervezett mennyiség: 3.100 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- tervezett mennyiség: 148.350 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- tervezett mennyiség: 20.750 fm
4. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső- tervezett mennyiség: 4.002
db
5. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső- tervezett mennyiség: 17.832
db
6. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- tervezett
mennyiség: 3.480 db
7. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 160 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz - tervezett
mennyiség: 10.020 db
8. termék: Iszapálló záróelem 110 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- tervezett mennyiség: 720 db
9. termék: Iszapálló záróelem 160 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- tervezett mennyiség: 780 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt,
amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett
típusonkénti megoszlása (darabszám/folyóméter szerint).
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Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) várható az egyidejűleg beszerezni kívánt
beszerzések értéke: 261.000,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- 340 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben -16.500 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben-2.300 fm
4. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső-450 db
5. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső-2.000 db
6. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- 390 db
7. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 160 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz – 1.100 db
8. termék: Iszapálló záróelem 110 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz-80 db
9. termék: Iszapálló záróelem 160 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz-87 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell
adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM DémászKözponti Raktár 6728 Szeged, Napos
út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Szállítási helyek 60 km-es körzetén belül elhelyezkedő projektmunkák esetén a 3. termék esetében a megajánlott,
főraktári szállítási terjedelemnél hosszabb kiszerelésben (min. 100 m-es tekercsben) kéri a helyszínre szállítani.
Továbbiak a keretmegállapodás-tervezetben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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
Az 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
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja
szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.3) ponthoz: A felsorolt címek 60 km-es körzetén belüli projektmunkáknál AK a KPE általános célú
nyomócsöveket, valamint a tartozékokat kéri helyszínre szállítani.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg
kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Két félből összepattintható PE védőcsövek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500
Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére két félből összepattintható PE védőcsövek (továbbiakban: termékeket)
beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 56.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 110 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső - tervezett mennyiség: 630
db
2. termék: 160 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső - tervezett mennyiség:
1.200 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt,
amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett
típusonkénti megoszlása (darabszám szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) a várhatóan egyidejűleg beszerezni kívánt
beszerzések tervezett értéke: 6.500,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 110 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső – 70 db
2. termék: 160 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső -130 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell
adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM Démász Központi Raktár 6728 Szeged, Napos
út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
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( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja
szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg
kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: PVC védőcsövek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500
Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére PVC védőcsövek (továbbiakban: termékeket) beszerzése 36 hónap
időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 60.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 90 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) - tervezett mennyiség:
2.040 db
2. termék: 110 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) - tervezett mennyiség:
1.380 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt,
amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett
típusonkénti megoszlása (darabszám szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) a várhatóan egyidejűleg beszerezni kívánt
beszerzések tervezett értéke: 7.000,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 90 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) -230 db
2. termék: 110 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) – 150 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell
adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM Démász Központi Raktár 6728 Szeged, Napos
út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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
Az 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:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja
szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg
kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.
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: Minden rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban
részt vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal
(EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében
foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek.
rendelkezéseire
Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése,
ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 63 §. (1) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását
alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja
az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Kr.”) 8. § és 9. §-ában foglaltak szerint kell igazolni;
- Nem Magyarországon letelepedett részvételi jelentkezőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. § és 11. §ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
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A Kr. 8. § i) pont ib) pontja és a Kr. 10. § g pont gb) alpontjai szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi
LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról.) (EKR
űrlap formájában).
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt
rendelkezés.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges
tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 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.
M/1. Az AT csatoljon a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint referenciaigazolást/
nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap)
befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti szállításáról, az alábbiak szerint:
-az 1. rész esetében kábelvédő gégecső szállítására szállítására;
-a 2. rész esetében egyéb általános célú- és/vagy víznyomó cső szállítására;
-a 3. rész esetében védőcső szállítására;
-a 4. rész esetében védőcső szállítására.
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében megfelelőnek elfogadja a védőcsőként hasznosítható, egyéb általános
célú- vagy víznyomó csöveket is.
A referenciát a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetőségei: tel.szám, e-mail),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A.§-a megfelelően irányadó. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a
közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciával is igazolható.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek., a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (5), 69. §
(11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Továbbiak a KD-ban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész esetében:
M/1. AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik részenként az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6
éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett, alább felsorolt termékek
-az 1. rész esetében: legalább 90.000 fm kábelvédő gégecső szállítására vonatkozó szállítására vonatkozó;
-a 2. rész esetében: legalább 14.000 fm egyéb általános célú- és/vagy víznyomó cső szállítására vonatkozó;
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-a 3. rész esetében: legalább 150 db védőcső szállítására vonatkozó;
-a 4. rész esetében: legalább 280 db védőcső szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával / referenciákkal. Fenti referencia követelménynek részenként
több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben AT a legmagasabb darabszámot igazolja, úgy
automatikusan megfelel a kisebb darabszámban megjelölt alkalmassági követelménynek is.
Minden rész esetében: az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Továbbiak a KD-ban!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Minden rész esetében:
Jótállás: 24 hónap teljeskörű – kezdő időpontja a termék átadás-átvételének napja.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett Árukra vetített nettó Vételár 1 %-a/nap, de maximum a kötbér alap 10
%-a.
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulással érintett egyedi szerződés értékének 20%-a. A keretmegállapodás rendkívüli
felmondása esetén a meghiúsulási kötbér vetítési alapja a keretmegállapodás fel nem használt keretösszege mint
kötbéralap. Mértéke: a kötbéralap, 10 %-a.
Továbbá a keretmegállapodás mellékletét képező EBK előírásokban rögzített kötbérek.
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a termékek ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bek.szerint.
Előleg: AK előleget nem fizet. Előre fizetés sem megengedett. Előteljesítés megengedett.
A finanszírozás tervezett forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF), valamint saját forrás.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme:euró (EUR)
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem
közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az RRF forrásból történő támogatás intenzitását 50%-ban, a finanszírozás módját pedig
utófinanszírozásban határozza meg.
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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Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33.
§-aiban foglaltak megfelelően csak és kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz. AK
hivatkozik a Kbt. 108. § (8a) bekezdésére. Továbbiak a KD-ban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (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: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Minden rész esetében: Az ajánlatok bontása a 424/2017.
(XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1d) bekezdései 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. Alkalmazandó a Kbt. 68. § (4), (6), (7) bekezdései.
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
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x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Minden rész esetében:
1)Ajánlatot kizárólag elektronikusan,az EKR-en keresztül kell benyújtani!Kérjük,hogy az EKR-ben a
dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektonikus másolatait–azaz a nem elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre álló nyilatkozatokat–szkennelt,pdf formátumban benyújtani szíveskedjenek.
2)Az eljárás nyelve a magyar.Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
benyújtásra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani.AK AT általi fordítását elfogad.
3)Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4)Kiegészítő tájékoztatás:Kbt. 56.§.
5)AK ajánlati biztosíték benyújtását nem írja elő.
6)AK a Kbt.74.§(2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t,akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill.
azt az AT-t,aki ajánlatában olyan származású árut ajánl,melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani,AK a
307/2015.(X.27.)Kr. 5. §-a is alkalmazza.
7)Ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Felolvasólapot(EKR űrlap)
-Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot(EKR űrlap)
-Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot(EKR űrlap)
-Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot(EKR űrlap)
-Nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint(EKR űrlap)
-Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(EEKD)(EKR űrlap)
-Nyilatkozat üzleti titokról(EKR űrlap)
-aláírási címpéldány/aláírás-mintát
-adatkezelési nyilatkozatot - cégszerűen aláírva
-kötelezettvállalást tartalmazó okirat
-nyilatkozat titoktartásról
-szakmai ajánlat: lásd közbeszerzési dokumentumok
8)AK Kbt.71.§-a szerint biztosítja a hiánypótlást,Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9)A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 naptári napot ért. Ajánlati kötöttség beállta:424/2017.(XII.19.)
Kr.31.§(1)-(2)bek. szerint,
10)A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minőségi szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
12)Irányadó idő:CET
13)AK a Kbt. 76. § (2)bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel
arra,hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt termékek esetében olyan műszaki alapkövetelmények
kerültek rögzítésre,amelyek biztosítják, hogy a termékek a meglévő hálózatba biztonságosan
beépíthetőek legyenek,és azok az elvárt funkciót teljesítsék.További műszaki jellegű minőségi értékelési
szempont alkalmazása nem lehetséges,mert egyéb műszaki megoldás nem, vagy csekély mértékben
emelné a termékek minőségét, azonban az ajánlati ár emelkedne,így a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontként történő alkalmazása nem lenne indokolt.
14)Jelen közbeszerzés során AK a Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti, uniós értékhatár feletti, a Kbt.
105. § (2) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le verseny
újranyitásokkal.
15.)AK csak új termékek megajánlását fogadja el, használt, demó termékek megajánlását nem fogadja el!
16.)AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért a támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan
körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné
válása okaként hivatkozhat.Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1)
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bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja,
ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás pénzügyi
fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre.AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként
köti ki.Amennyiben a feltétel a keretmegállapodás aláírását követő 6 hónapon belül nem következik
be, akkor a keretmegállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, kivéve, ha annak
hatályba lépéséhez szükséges fedezet egyéb forrásból AK rendelkezésére áll, amely esetben AK dönthet a
keretmegállapodás hatályba lépéséről.
17.)AK felhívja a figyelmet, hogy az egyedi szerződés megkötésének időpontjára AT-nek rendelkeznie
kell MSZ EN ISO 9001:2015 független szervezet által kiállított(vagy az EU más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű) érvényben lévő tanúsítvánnyal,vagy a hivatkozott minőségbiztosítása
érdekében tett egyéb intézkedéseknek a leírásával.E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4)bek. alapján.
18.)FAKSZ:Daka Vince(lsz.: 01105)
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. §-ában
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9080/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albert József
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás (2021)
Hivatkozási szám: EKR000692232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90910000-9
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a "BKV Zrt. járműveinek, telephelyeinek és létesítményeinek takarítása" tárgyban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 13426442344 (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: Autóbusz járművek,telephelyek,irodaházak és egyéb
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei, létesítményei, járművei, amelyek az
ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés takarítási szolgáltatások ellátására a BKV Zrt. részére, az ajánlati dokumentációban
meghatározott helyszíneken (telephelyek, létesítmények) és eszközökön (járművek). Ennek keretében:
Autóbusz, trolibusz telephelyek és járművek takarítása:
- Létesítmények alapterülete: 50 355 m²
- Járművek száma: 1 150 db; 37 762 m²
Irodaházak és egyéb létesítmények takarítása:
- Létesítmények alapterülete: 52 150 m²
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 100 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek, biztosíték feltételei, mértéke, szolgáltatási mátrix összetétele, jótállási feltételek stb.)
A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további eseti jellegű feladatok:
- Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok;
- Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzése (pl.: felvonó akna külső-belső vegyszeres
tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan/
habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás, KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék
telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek
takarítása, eseti többlettakarítás).
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A takarítással kapcsolatos általános elvárások ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás, valamint a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki
leírásban foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, azok az eljárás későbbi szakaszában még változathatnak.
Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell,
hogy:
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése
során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb
személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(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 - A feladatellátás erőforrásainak (személyzet létszáma,
alkalmazott gépek, technológiák, eszközök bemutatása, alkalmazott szervezési és szervezeti módszerek),
valamint a feladatellátás dokumentálásának, a problémakezelés és a minőség-ellenőrzés bemutatása 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-100.
Értékelés módszere:
1. értékelési részszempont (Szakmai ajánlat): pontozás,
2. értékelési részszempont (Ajánlati összár): fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi útmutató
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Metró járművek,telephelyek,utasforg.terület,múzeum
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei, létesítményei, járművei, amelyek az
ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés takarítási szolgáltatások ellátására a BKV Zrt. részére, az ajánlati dokumentációban
meghatározott helyszíneken (telephelyek, létesítmények) és eszközökön (járművek). Ennek keretében:
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Metró telephelyek és járművek takarítása:
Létesítmények alapterülete: 125 368 m²
Járművek száma: 282 db; 22 195 m²
Metró utasforgalmi területek és üzemi területek takarítása
Utasforgalmi és üzemi területek alapterülete:
M1 vonal: 5 028 m²
M2 vonal: 24 217 m²
M3 vonal: 47 979 m²
M4 vonal: 33 750 m²
Múzeumok takarítása:
Szentendrei Múzeum: 2 624 m²
Deák téri Millfav múzeum: 259 m²
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 100 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek, biztosíték feltételei, mértéke, szolgáltatási mátrix összetétele, jótállási feltételek stb.)
A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további eseti jellegű feladatok:
- Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok, továbbá
- Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzése (pl.: felvonó akna külső-belső vegyszeres
tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan/
habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás, KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék
telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek
takarítása, eseti többlettakarítás).
A takarítással kapcsolatos általános elvárások ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás, valamint a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki
leírásban foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, azok az eljárás későbbi szakaszában még változathatnak.
Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell,
hogy:
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése
során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb
személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(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 - A feladatellátás erőforrásainak (személyzet létszáma,
alkalmazott gépek, technológiák, eszközök bemutatása, alkalmazott szervezési és szervezeti módszerek),
valamint a feladatellátás dokumentálásának, a problémakezelés és a minőség-ellenőrzés bemutatása 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-100.
Értékelés módszere:
1. értékelési részszempont (Szakmai ajánlat): pontozás,
2. értékelési részszempont (Ajánlati összár): fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi útmutató
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Villamos telephelyek,járművek,felszíni utasforg.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei, létesítményei, járművei, amelyek az
ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés takarítási szolgáltatások ellátására a BKV Zrt. részére, az ajánlati dokumentációban
meghatározott helyszíneken (telephelyek, létesítmények) és eszközökön (járművek). Ennek keretében:
Villamos telephelyek és járművek takarítása:
Létesítmények alapterülete: 81 003 m²
Járművek száma: 613 db, 34 151 m²
Felszíni utasforgalmi területek takarítása:
Felszíni utasforgalmi területek alapterülete: 607 675 m²
Turisztikai területek:
Sikló: 594 m²
Libegő: 2 296 m²
Hajó utasforgalmi területek: 2 053 m²
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 100 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek, biztosíték feltételei, mértéke, szolgáltatási mátrix összetétele, jótállási feltételek stb.)
A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további eseti jellegű feladatok:
- Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok, továbbá
- Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzése (pl.: felvonó akna külső-belső vegyszeres
tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan/
habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás , KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék
telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek
takarítása, eseti többlettakarítás).
A takarítással kapcsolatos általános elvárások ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás, valamint a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki
leírásban foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, azok az eljárás későbbi szakaszában még változathatnak.
Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell,
hogy:
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
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- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése
során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb
személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(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 - A feladatellátás erőforrásainak (személyzet létszáma,
alkalmazott gépek, technológiák, eszközök bemutatása, alkalmazott szervezési és szervezeti módszerek),
valamint a feladatellátás dokumentálásának, a problémakezelés és a minőség-ellenőrzés bemutatása 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-100.
Értékelés módszere:
1. értékelési részszempont (Szakmai ajánlat): pontozás,
2. értékelési részszempont (Ajánlati összár): fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi útmutató
tartalmazza.
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 132 - 352168
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Autóbusz járművek,telephelyek,irodaházak és egyéb
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:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12862865242
Postai cím: Fogarasi Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.varhegyi@bighause.hu
Telefon: +36 307970042
Internetcím(ek): (URL) www.bighause.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2405616860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Metró járművek,telephelyek,utasforg.terület,múzeum
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
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12862865242
Postai cím: Fogarasi Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.varhegyi@bighause.hu
Telefon: +36 307970042
Internetcím(ek): (URL) www.bighause.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4525404588
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Villamos telephelyek,járművek,felszíni utasforg.
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:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
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E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12862865242
Postai cím: Fogarasi Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.varhegyi@bighause.hu
Telefon: +36 307970042
Internetcím(ek): (URL) www.bighause.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6495420896
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. részben
Nyertes ajánlattevő:
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 3644 Tardona, Katus Domb 1.) és BigHause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.),
További ajánlattevők:
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 7. fszt. 4.),
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8400 Marcali, Múzeum köz 5.),
- D.R.O.Z. & Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9/49.) és PPT Tanácsadó Kft. (székhely:
1026 Budapest, Kelemen László utca 8. ép. fszt. 5.),
- Prizma FM Services Szolgáltató Kft. (székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30.),
- Fort Facility Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 33.).
2. részben
Nyertes ajánlattevő:
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 3644 Tardona, Katus Domb 1.) és BigHause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.),
További ajánlattevők:
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 7. fszt. 4.),
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8400 Marcali, Múzeum köz 5.),
- D.R.O.Z. & Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9/49.) és PPT Tanácsadó Kft. (székhely:
1026 Budapest, Kelemen László utca 8. ép. fszt. 5.),
- Prizma FM Services Szolgáltató Kft. (székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30.),
- Fort Facility Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 33.).
3. részben
Nyertes ajánlattevő:
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 3644 Tardona, Katus Domb 1.) és BigHause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.),
További ajánlattevők:
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 7. fszt. 4.),
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8400 Marcali, Múzeum köz 5.),
- D.R.O.Z. & Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9/49.) és PPT Tanácsadó Kft. (székhely:
1026 Budapest, Kelemen László utca 8. ép. fszt. 5.),
- Prizma FM Services Szolgáltató Kft. (székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30.),
- Fort Facility Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 33.).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
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Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9162/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AM és 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001549582021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34322000-0

343
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AM és 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében, az alábbi részajánlattételi
lehetőségekkel:
Teljes mennyiség (tervezetten): 1958 db/24 hónap
1. rész: AM metrókocsi fékalkatrészek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében
Teljes mennyiség (tervezetten): 1918 db/24 hónap
2. rész: 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében
Teljes mennyiség (tervezetten): 40 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, a műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező közbeszerzési útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklete („Ajánlati árak táblázata”, a
továbbiakban: Ártáblázat) tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 379683566 (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: AM metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34322000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. raktárai, a megrendelésben meghatározottak szerint:
M280 raktár (1106 Budapest, Fehér út 1/c.)
M400 raktár (1119 Budapest, Gyergyótölgyes u. 2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: AM metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 1918 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása
érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő szerződés
mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzítésre kerülő
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keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
Az alkatrészek az Ártáblázatban megadott típus, illetve rajzszám/azonosító alapján kerüljenek leszállításra, a
jelenleg azonos célra alkalmazottal megegyező működőképességgel, kialakítással, műszaki paraméterekkel
azonos, vagy jobb megbízhatósággal. Az alkatrészeket a szerződéstervezet 7.3 a) pontjában előírt nyilatkozattal
kell beszállítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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. Szállítási határidő átlag (legfeljebb 120 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
Mindkét részszempont esetén: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár alacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34322000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. raktárai, a megrendelésben meghatározottak szerint:
M270 raktár (1103 Budapest, Kőér u. 2/b.)
M280 raktár (1106 Budapest, Fehér út 1/c.)
M400 raktár (1119 Budapest, Gyergyótölgyes u. 2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 40 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása
érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő szerződés
mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzítésre kerülő
keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
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Az alkatrészek az Ártáblázatban megadott típus, illetve rajzszám/azonosító alapján kerüljenek leszállításra, a
jelenleg azonos célra alkalmazottal megegyező működőképességgel, kialakítással, műszaki paraméterekkel
azonos, vagy jobb megbízhatósággal. Az alkatrészeket a szerződéstervezet 7.3 a) pontjában előírt nyilatkozattal
kell beszállítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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. Szállítási határidő átlag (legfeljebb 120 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
Mindkét részszempont esetén: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár alacsonyabb.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 245 - 647977
(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)
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IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: AM metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12248885243
Postai cím: Nagytétényi Út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: mezei.csaba@budaker.hu
Telefon: +36 14245094
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12282291
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 379683566
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024577 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.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:
2.rész: 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok került kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].
Ajánlattevők:
1. rész: AM metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
a) BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1222 Budapest,
Nagytétényi út 48., adószám: 12248885-2-43
b) SZAKÁLFÉM Alkatrészgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 2040 Budaörs,
Kamaraerdei út 9/c, adószám: 12795693-2-13
2. rész: 81-2K metrókocsi fékalkatrészek beszerzése
a) Szikametró89 Kft., székhelye: 2141 Csömör, Fecske utca 7., adószám: 10318133-2-13
b) MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft., székhelye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 15.,
adószám: 12106189-2-42
c) BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1222 Budapest,
Nagytétényi út 48., adószám: 12248885-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

350

Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
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Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Debretinum Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (9345/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debretinum Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28983406241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
Telefon: +36 204698877
E-mail: asolyom@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mcc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
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/EKR000648022022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648022022/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 ( 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
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény 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
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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: MCC oktatási központ (Debrecen) – tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000648022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):

354

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány ingatlanfejlesztő társaságaként az ajánlatkérő a természetben
a Debrecen, Piac u. 11-15. sz. (hrsz.: 8526) alatt elhelyezkedő ingatlanon az MCC elveinek, képzési
elképzeléseinek megfelelő oktatási központ kialakítását, valamint a nagy múltú Aranybika Szálló felújítását
(cca. 10110 m2) tervezi, a 6.853 m2 területű telken, az új épületrész tekintetében cca. 6.514 m2 nettó
szintterülettel.
Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása
céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján megrendelni
kívánt tervezési feladat a Debrecen, Piac u. 11-15. (hrsz.: 8526) tervezési területen az alábbi feladatok
elvégzése.
- az Aranybika Szálló bontadó épületszárnya helyén tervezett új épületrész terveinek elkészítése,
- az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat, táj- és kertépítészeti tervek
készítése,
- az Aranybika Szálló történeti épületének rekonstrukciós terveinek elkészítése.
A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az ingatlan meglévő adottságainak,
beépítettségének, elrendezésének újragondolásával kell kialakítani. Ennek részei:
&#61485; a meglévő épületek, épületrészek átalakítása – korszerű, az MCC által tervezett hasznosításra
alkalmas kialakítás, a történeti értékek megőrzése mellett
&#61485; az elavult 1970-es években épült szárny bontása
&#61485; helyére új, korszerű épület tervezése, amelynek illeszkednie kell a debreceni történeti
környezethez
A tervezett új épületrészben az alábbi funkciókat kívánja az MCC megvalósítani:
&#61485; Oktatás – kb. 300 fő diák számára létesítendő infrastruktúra – tantermek, előadótermek
&#61485; Közösségi terek – fogadótér/aula, konferenciaterem, diák klubhelyiségek, csoportszobák
&#61485; For-profit tevékenység: könyvesbolt-kávézó egység
&#61485; Iroda - kb 25 fő dolgozó számára, open office jellegű irodatér kialakításával
&#61485; Szállás - kollégiumi szállás 170 fő diák számára a napi életvitelszerű tartózkodás igényeinek
kielégítésével, közös konyhával és étkezőrésszel, közösségi térrel.
&#61485; Sport - tornaszoba kollégiumi használatra, minimális vizesblokkal, öltözővel
&#61485; Parkolás és megközelítés – a tervezett rendeltetésnek megfelelő számú parkoló és a
megközelítés megtervezése, OTÉK-nak, HÉSZ-nek megfelelő férőhelyszámú mélygarázs kialakítása 1 vagy
több szinten
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&#61485; az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat készítése
Jelen tervpályázat komplex városépítészeti, urbanisztikai (táj-és kertépítészeti) és építészeti tervpályázat.
Új építés (összesen cca. 6.514 m2 nettó szintterület – az alábbi alapterületek elvárt minimális igények):
* Oktatás funkció
&#61485; 25 fős tantermek csoportos oktatásra, 50 m2/egység, összesen 10 terem
&#61485; 15 fős csoportszoba, 30 m2/egység, 1db
&#61485; Természettudományos labor, 1 db, 50 m2
&#61485; Médiakommunikációs terem, fotó-, videó- és hangstúdió, 1 db, 50 m2
&#61485; 2 db raktár és szertár
&#61485; 2 db kis előadóterem, 80 m2/egység
&#61485; Vizes blokkok
&#61485; Közlekedő területek
&#61485; Kiszolgáló helyiségek
* Iroda funkció
&#61485; 1 db 25 fős „open office” blokk, 10-15 fős egységekkel és vezetői irodával összesen 180 m2
&#61485; Vizes blokkok
&#61485; Közlekedő területek
&#61485; Kiszolgáló helyiségek
* Szállás funkció
&#61485; 90 db hallgatói szoba kialakítása fürdőszobával
&#61485; 1 db közösségi konyha, 100 m2
&#61485; Szinti teasarkok
&#61485; Mosókonyha és közös vizesblokk
&#61485; Közlekedő területek
&#61485; Kiszolgáló helyiségek
&#61485; Raktárak
* Közösségi terek
&#61485; Előcsarnok/lobby/aula, 100 m2
&#61485; Konferencia tér, mobil falakkal szekcionálható, 300 m2
&#61485; Catering, előkészítő, raktár
&#61485; Ruhatár
&#61485; Vizes blokkok
&#61485; Közlekedő területek
&#61485; Kiszolgáló helyiségek
* Kávézó-könyvesbolt-klubhelyiség
&#61485; Fogyasztótér/vendégtér, 50 m2
&#61485; Kávézó előkészítő, konyha
&#61485; Raktár
&#61485; Közlekedő területek
&#61485; Kiszolgáló helyiségek
* Parkosított terület
&#61485; Zöldfelületek, térbútorok, burkolatok és vízfelületek a tervpályázati dokumentációban foglaltak
szerint
* További kiegészítő funkciók
&#61485; Sportfunkciók (tornaszoba, öltözők, vizesblokkok; közlekedő területek; kiszolgáló helyiségek,
raktár)
&#61485; Mélygarázs
&#61485; Gépészet
A műemléki Aranybika Szálló épületrésznek az alábbi fő funkciókat kell kielégítenie:
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o hotel – hotelstar minősítési rendszer alapján legalább négy csillag superior szálloda min. 80 szobával
(min. 24 m2) és 2 lakosztállyal (min. 30 m2) magas minőségű bútorokkal és dekorációval, történeti épület
kulturális és eszmetörténeti jelentőségére reflektáló enteriőrrel a közösségi és rendezvényterekben
o az üvegterem és hozzá kapcsolódó jelenlegi üzlethelyiségek egykori térhasználati struktúrájának a
rekonstrukciójával egy olyan szállodai étterem kialakítása, aminek van egy belső, szálló vendégek számára
kialakított fogyasztótere és a Kossuth térre nyíló terasza is.
o rendezvényterek, szalon: földszinti üvegterem, első emeleti Eger terem, Hajós Alfréd terem, Holló László
terem.
o tetőtér hasznosítása
o üresen maradó földszinti területeken üzlethelyiségek kialakítása,
o irodaterület a szálloda üzemeltetése részére
Az új épületrész mérete alapvetően az ingatlan beépítési paraméterei alapján alulról és felülről is korlátos.
Tekintettel a komplex illeszkedési előírásokra érvénytelen az a pályamű, amiben nem kerül kialakításra (i)
legalább 90 db kétágyas diákszoba, (ii) 1 db min. 300 m2 alapterületű konferenciaterem és (iii) minimum
750 m2 hasznos alapterületű tervezési programban részletezett 15 db oktatóterem.
A beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek.
További részletes elvárások a tervpályázati dokumentáció részeként kiadásra kerülő részletes tervezési
programban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A tervpályázaton azon gazdasági szereplő(k) vehetnek részt, aki/akik
a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének jelen felhívásban
megjelölt időpontjában az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt É szakterületi építészeti tervezési
területre vonatkozó jogosultsággal rendelkeznek, vagy korábban É/1 vezető tervezői szakmai címet
szereztek vagy ilyen jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe, aki/akik aktív
státuszú tagként szerepel(nek) a Magyar Építész Kamara honlapján lévő névjegyzéken (https://
eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek).
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. A tervezési koncepció értékelése
(i) az MCC szellemiségéhez való kapcsolódás
(ii) a térszervezési elvekhez való kapcsolódás
2. Építészeti összhatás, karakter
(i) az építészeti összhatás értékelése az épület környezetére figyelemmel
(ii) az építészeti összhatás értékelése az épület megjelenésére, tömegére és karakterére figyelemmel
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(iii) az építészeti összhatás értékelése a tervezett anyaghasználatra figyelemmel
(iv) a tervezett homlokzati megjelenés értékelése
(v) a tervezett tetőszint kialakításának értékelése
3. Megjelenés, reprezentatív jelleg
4. Térszervezés
(i) A fő funkciócsoportok közötti kapcsolat értékelése
(ii) A reprezentatív terek elhelyezésének értékelése
5. Az MCC oktatási elveihez kapcsolódó funkcionális megfelelőség
6. Szomszédos ingatlanokkal való kapcsolat
(i) Az új épület és az Aranybika szálló kapcsolatának értékelése
(ii) Az új épület/kert és a Víg mozi/Bartók terem kapcsolatának értékelése
(iii) Az új épület/kert és az épített/természetes környezete kapcsolatának értékelése
7. Területrendezési koncepció értékelése
8. Megközelítési módok értékelése
(i) az új épület megközelíthetőségének és közlekedési kapcsolatainak értékelése
(ii) az új épület gyalogos megközelíthetőségének és az épületek közötti kültéri átjárhatóság értékelése
9. Kert- és tájépítészeti megoldások illeszkedése a koncepcióba
(i) a kert- és tájépítészeti megoldások új épülethez való illeszkedésének értékelése
(ii) a tervezett növényállomány minőségének értékelése
10. Fenntarthatóság – energiatakarékosság, környezettudatosság
A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében
érvényesíti (a számozás nem fejez ki értéksorrendet). A tervpályázati dokumentáció az egyes értékelési
szempontokhoz kontrollkérdéseket, illetőleg további szempontokat határoz meg.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Díjazására és megvételére összesen bruttó 35.000.000 Ft áll
rendelkezésre (díj legnagyobb összege: bruttó 10.000.000 Ft, megvétel legkisebb összege: bruttó
1.000.000 Ft). További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a
tervpályázati dokumentációban.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével
vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök - dr. Orbán Balázs
Társelnök - Erhardt Gábor
Tagok - Szalay Tihamér (Magyar Építész Kamara)
Tagok - dr. Papp László (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata)
Tagok - Gábor István (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata)
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Tagok - Prof. dr. habil Krähling János (kulturális örökség védelméért felelős miniszter/Miniszterelnökség)
Tagok - Dévényi Sándor
Tagok - Kálmán Ernő
Tagok - Benedek Dóra
Tagok - Kelemen Zsolt
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Sulyok Miklós – művészettörténész
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Lánczi Péter – oktatásszakmai szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Valentinyi Pál – szervezeti szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Székely Márton Pál – építészettörténeti és műemléki szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Rédey Eszter – építész szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Nagy Imre – építész szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Jáger-Lőrincz Orsolya – energetikai és fenntarthatósági szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Dudás Gabriella – jogi szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Sólyom Attila – jogi szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Daczuk Balázs – jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Illényi Péter Tamás – jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet (TP
rendelet), 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
2. A tervpályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető az
I.3) pontban megjelölt URL címről
3. A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a
zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait,
összhangban a TP rendeletben foglaltakkal
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR
biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot
rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő
számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.
Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a
tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok
titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”
Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy a „Pályázói felület” „Gazdasági szereplők” rovatának „Pályamű titkosított
információ” szövegdobozában helyezhetők el olyan információk, amelyet az Ajánlatkérő csak a titkosítás
feloldása után ismerhet meg, és ami ilyenként nem sérti a pályamű titkosságát.
4. A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon
történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt.
41. §-a irányadó
5. A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül
kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a TP rendelet 24. § (8) a) pontja alapján
az eljárásból bontás nélkül kizárja
6. A tervpályázati eljárás során az EKR rendszeridő irányadó
7. A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni. Ajánlatkérő a TP rendelet 17. § (3)
bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy nem indulhat tervpályázati eljárásban pályázóként az a
gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely szakmai tevékenysége körében - három évnél
nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el
8. A tervpályázati eljárással összefüggő tervezett (nem kötelező) időpontok:
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Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart, amelyre előzetes bejelentkezés nem szükséges, ugyanakkor
figyelemmel arra, hogy az épületegyüttes egyes részei jelenleg a korábban félbehagyott kibontások
miatt építési területnek minősülnek, ezért az épületegyüttes a helyszíni bejáráson csak ennek a
körülménynek megfelelő ruházatban: vastagtalpú, zárt orrú cipőben és munkavédelmi sisakban
látogatható biztonságosan. Kérjük, hogy a bejárásra az érdeklődők az előbbieknek megfelelő ruházatban
érkezzenek (munkavédelmi sisakot az ajánlatkérő korlátozott számban tud a helyszínen biztosítani, de
ilyen felszerelés nélkül a belépés nem engedélyezett)!
* Helyszíni szemle időpontja: 2022.05.20, 9.00 óra (Aranybika Szálló főbejárat)
* Kérdések feltevésének határideje: 2022.05.27
* Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022.06.03
* Pályaművek beérkezésének határideje: 2022.07.15, 16.00 óra
* A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.07.28, 16.00 óra
* Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2022.08.27-ig
9. A pályázónak a TP rendelet 23. § (3) bekezdés b) pontja szerint az EKR-ben mellékelt űrlap kitöltésével –
a titkosság sérelme nélkül – kell nyilatkoznia arról, hogy a tervpályázati dokumentációban meghatározott
követelmények szerinti szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá
ehhez a megfelelő szakértelemmel és legalább a jelen hirdetmény III.2.1) pontja szerinti jogosultsággal
rendelkezik/rendelkezni fog.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a TP rendelet 18. § (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi
okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok TP rendelet 24. § (8)-(9) bekezdésben
meghatározott eseteire. További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
11. Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313). dr. Illényi Péter Tamás (00316)
(elérhetőségi adatok a tervpályázati dokumentációban)
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 a
Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a
jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
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:
2022/05/09 (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
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NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (9388/2022)
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: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finszter Nóra
Telefon: +36 707098156
E-mail: nora.finszter@nofnkft.hu
Fax: +36 707098156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komlódtótfalu-eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000045782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúriába eszközök beszerzése – 1. rész: „A komlódtótfalui Becsky–Kossuthkúria állandó kiállításának eszközbeszerzése és kivitelezése”; 2. rész: „A komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúria
üzemeltetési eszközeinek beszerzése”
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

362

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 007083 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 072 - 191670
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (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 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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (9497/2022)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tuzson János botanikus kert fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001725072021
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:
A TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008 azonosítószámú, „Tuzson János botanikus kert fejlesztése” tárgyú projekt
vonatkozásában a beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint.
II.2.4. pont folytatása:
Kertészet:
A tervezési program szerint a kert „A Királynők Kertje” szellemében 12 történelmi kertrészletet mutat be 12
királynőt és korát megidézve. A 12 helyszín közül 9 kültéri és 3 beltéri kertet tekinthet meg a látogató.
A 12 kertrészlet a következő:
1. Himiko császárné japán kertje
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2. Erdők királynőjének a kertje
3. Szélike királykisasszony játszókertje
4. Ariadné királylány labirintusa
5. Árpádházi Szt Margit kolostorkertje
6. Sissi király- és császárné rózsakertje
7. Ginevra királynő angol tájképi kertje
8. Méhkirálynő kertje
9. Marie Antoinette barokk kertje
10. La Catrina kaktuszháza
11. Vörös királynő trópusi háza
12. Nefertiti oranzsáriuma
A Királynők kertjében 9 kültéri és 3 beltéri királynői kertrészlet kap helyet. Ezek a park területén elszórtan
találhatóak, köztük van olyan, mely részben már megvalósult, de fejlesztendő; illetve kialakításra kerülnek teljesen
új kertrészletek is, akár bontás, fakivágás útján kialakítva.
Főbb mennyiségek:
virághagymák - 271 914 db
különleges üvegházi növényanyag (trópusi, mediterrán, kaktusz): 371 db
parki dísznövények (fák, cserjék, évelők): 32 014 db
Stabilizer burkolat: 4073 m2
fémszegély burkolat mellé: 3664 m2
pad: 60 db
hulladékgyűjtő: 27 db
Gyepszőnyeg terítés: 5537 m2
Füvesítés: 2602 m2
Öntözőrendszer kialakítása:
A tervezett öntözőrendszer 3 forrásból üzemeltethető:
- meglévő esővízgyűjtő ciszterna
- meglévő öntözőkút
- ivóvíz hálózat
Tervezett zóna mennyiség: 33 zóna kerti öntözés és 5 zóna beltéri öntözés.
A Botanikus kert területére kiírt növénymennyiség többnyire fajtagyűjteményeket takar.A kert területére csak
fajtaazonos,származási igazolással rendelkező növények ültethetők,a kiírt fajtáktól eltérni nem lehet.
Elektromechanikus kivitelű személyi felvonó:
Jellege: személyfelvonó
Teherbírása: 630 kg/8 személy
névleges sebessége: 1,0 m/s
emelési magassága: 4500 mm
szintek/beszálló helyek száma: 2/2 egyoldali
vezethetősége: mindenki által
vezérlés módja: gyűjtő
meghajtás jellege: elektromechanikus (hajtótárcsás)
Parkoló útépítés és csapadékvízelvezetés:
A tervezett parkolóterület jelenleg zúzott köves burkolattal rendelkezik, melyet aszfalt burkolattal újítunk fel,
ehhez a zúzott kő réteget 15-20 cm vastagságban el kell bontani,mellyel egyúttal kialakításra kerül a tervezett
keresztirányú profil. A határoló kiemelt útszegélysor jó állapotú, ezért ez nagyrészben megmarad, a tervezett
burkolat szintjét pedig úgy alakítjuk ki, hogy a szegély kiállása konstans 10 cm legyen, így biztosítva, hogy a
parkoló autók számára nem képezzen akadályt.
Tervezett személygépkocsi parkoló összesen: 154 db
Közműellátás (használati- és öntözővíz, szennyvíz, csapadékvíz):
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A szükséges szociális és részbeni locsolási vízigényt a Stadion u. irányából, cca. 100fm-re lévő DN 80 acny
gerincvezeték D110 PE 100 SDR 17 csővel történő meghosszabbításával tudjuk biztosítani. A tervezett
gerincvezeték végét DN100-as földfeletti tűzcsappal kell lezárni, előtte kell a létesítmény bekötővezetékét szintén
D110 PE 100 SDR 17 csővel lecsatlakoztatni.
Oltóvíz biztosítása: Az üvegház főépület esetében a tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz-intenzitás, a mértékadó
tűzszakasz alapterülete (2288 m2) alapján az OTSZ 8. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint 2700 liter/perc. Az
oltóvíz mennyiséget legalább 60 percen keresztül kell biztosítani.
Vízgépészet:
A kialakításra került műszaki megoldások biztosítják a vízkeret irányelvnek megfelelően a keletkező csapadékvizek
helyben tartását felhasználását, ezáltal a
felszín alatti vízkészletek óvását, mindamellett nagyfokú műszaki biztonságot valósít meg a kertben lévő
növények vízigények kielégítésére.
Biodiverzitás fal készítése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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: 2022 - 6968 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 072 - 191124
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (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
Fő tárgy:
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Fő szójegyzék

367

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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. A jelen hirdetmény közzétételének célja a 2022/S 072-191124 (KÉ-2022/6968) számú megjelent eredeti
hirdetményben meghatározottak módosítása.
2. Ajánlatkérő utal arra, hogy egyéb közbeszerzési dokumentumok nem kerültek módosításra.
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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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (9254/2022)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733562217
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504109
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszard.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szd-i Ipari Park fejl2 TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
Hivatkozási szám: EKR001407112021
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:
Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése 2.
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001" 6 ajánlati részben:
1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
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3. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
4. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképületek építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
5. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása
alapján”
6. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”
Valamennyi rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok
részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák,
melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az
Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az
adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell
értelmezni, hogy az eljárás valamennyi ajánlati része tekintetében releváns.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen
fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden
esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott
típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek
ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében AK egyenértékűnek fogadja el azokat
a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (4) bek-re.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 7130 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 072 - 191148
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/16 (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:
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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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat nem
módosította, jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul.
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 (9465/2022)
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)

372

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

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: De Gruyter adatbázisok - 2022.
Hivatkozási szám: EKR000211332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A De Gruyter kiadó 270 éve foglalkozik tudományos folyóiratok és könyvek kiadásával. A 21. században már online
tudományos tartalmak széles választékát kínálja, amelyek kizárólag a kiadón keresztül hozzáférhetők.
1. De Gruyter Journals:
A De Gruyter folyóirat-adatbázis (De Gruyter Journals) lektorált szakfolyóiratok online gyűjteménye, amelyben az
ókortudomány, történelemtudomány, jogtudomány, nyelvészet, teológia, szociológia, természettudományok,
műszaki tudományok és orvostudományok területén érhetők el folyóiratok. A felületen összességében több mint
900 folyóirat található meg, amelyből 350 csak az előfizetők számára érhető el.
A folyóiratok 95%-a angol nyelven jelenik meg, de több német nyelvű kiadvány is megtalálható a gyűjteményben.
110 folyóirat rendelkezik impakt faktorral.
Az adatbázisban 1995-ig visszamenőleg érhetők el a tartalmak, illetve a kiadó újonnan megjelentetett folyóiratait
is integrálja a gyűjteménybe. A felhasználók kereshetnek és böngészhetnek folyóiratcím, ISSN, cikkcím, szerző,
tárgyszó, megjelenési év stb. alapján. A találatok elmenthetők, tárolhatók és kinyomtathatók, valamint a keresések
is menthetők, újra lefuttathatók és beállíthatók automatikus keresési értesítések.
A kiadó folyóiratainak legfrissebb számai kizárólag online folyóirat csomagokban hozzáférhetők. Az előfizetés
keretében a kiadó lehetővé teszi open access cikkek megjelentetését az előfizető intézményeknél affiliációval
rendelkező kutatók részére cikk közlési díj (APC) megfizetése nélkül a De Gruyter hibrid és De Gruyter Open
folyóirataiban. Az előfizető intézmények kutatói által publikálásra beküldött cikkek open acces megjelenésének
jogosultságát automatikusan a kiadó elvégzi és a megjelent cikkekről rendszeresen adatot szolgáltat.
2. Bibliotheca Teubneriana Latina Online
A De Gruyter kiadó Bibliotheca Teubneriana Latina Online adatbázisa elektronikusan hozzáférhetővé teszi
a Bibliotheca Teubneriana által kiadott összes latin nyelvű szövegét az antikvitástól a középkori és az újlatin
szövegemlékekig.
Az adatbázis egyedülálló elsődleges forrást nyújt a klasszika filológiát és ókortörténeti kutatásokat és
tanulmányokat folytatók számára, több mint 13 millió kifejezést indexelve.
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A felhasználói felület egyszerű és összetett keresést is lehetővé tesz. Saját profil létrehozásával lehetőség van
jegyzetek hozzáadására, illetve hivatkozások készítésére az elterjedtebb szabványok szerint, valamint ezek RIS
formátumban való letöltésére.
3. Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online
A De Gruyter kiadó Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online adatbázisa elektronikusan hozzáférhetővé teszi a
világ egyik legnagyobb latin szótárát. Az átfogó és részletes szócikkek felölelik a klasszikus korszakot egészen
időszámításunk után 600-ig.
A Thesaurus Linguae Latinae Online a nyomtatott változat teljes tartalmát magában foglalja, kiegészítve azt a
De Gruyter adatbázis platform nyújtotta eszközökkel. Az adatbázis tartalma évente bővül, követve a nyomtatott
kiadás változásait.
Az adatbázis egyedülálló eszköz a klasszika filológiát és ókortörténeti kutatásokat és tanulmányokat folytatók
számára.
A felhasználói felület egyszerű és összetett keresést is lehetővé tesz. Saját profil létrehozásával lehetőség van
jegyzetek hozzáadására, illetve hivatkozások készítésére az elterjedtebb szabványok szerint, valamint ezek RIS
formátumban való letöltésére.
++Folytatás a hirdetmény II.2.4) pontjában.++
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 87022 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
De Gruyter adatbázisok - 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

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:
++A hirdetmény II.1.4) pontjának folytatása.++
4. Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online
A De Gruyter kiadó Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online adatbázisa egy teljeskörű kézikönyv
a Bibliáról és annak hatásáról. Az enciklopédia magában foglalja a zsidó és a keresztény egyház legfrissebb
állásfoglalását a biblia eredetéről és fejlődéséről. Az adatbázis dokumentálja a Biblia hatásának történetét a
keresztény egyházak és a zsidó diaszpóra mellett az iszlám és a nem nyugati vallások körében egyaránt. Az
enciklopédia összefoglalja a legfrissebb kutatásokat a Biblia hatásáról különböző tudományos szempontokból.
A felhasználói felület egyszerű és összetett keresést is lehetővé tesz. Saját profil létrehozásával lehetőség van
jegyzetek hozzáadására, illetve hivatkozások készítésére az elterjedtebb szabványok szerint, valamint ezek RIS
formátumban való letöltésére. Az adatbázis évente 4 alkalommal frissül új tartalmakkal.
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5. Building Types Online
A De Gruyter kiadó Building Types Online adatbázisa egy hatékony forrás az épülettervezést tanuló hallgatók és
gyakorló mérnökök számára egyaránt. Kortárs épületek hatalmas nemzetközi gyűjteményét mutatja be (házak,
irodaépületek, múzeumok, iskolák, könyvtárak és ipari létesítmények).
Az adatbázis a Birkhäuser kiadó nemzetközileg elismert építészeti könyveit dolgozza fel és teszi kereshetővé
online formában.
A platformon épülettípusonkénti böngészés, valamint rugalmasan és részletesen beállítható keresés áll
rendelkezésre. Kereshetünk kulcsszavakkal a teljes szövegben, a tervezőre, szerzőre, országra, épülettípusra,
épületmagasságra, stb. Minden bemutatott épülethez tartoznak műszakirajzok, valamint belső és külső
referenciaképek. A tervrajzok vektor-alapúak, nagyfelbontásúak és letölthetők.
6. Allgemeines Künstlerlexikon Online
Az Allgemeines Künstlerlexikon Online (Artists of the World Online) adatbázis a világ legkorszerűbb,
legmegbízhatóbb és legszélesebb körű művészekről szóló referenciagyűjteménye. Hiteles, naprakész életrajzi
információkat tartalmaz több mint 1,2 millió alkotóról - többet, mint a világ bármely más adatbázisa.
7. Linguistic Minorities in Europe
A Linguistic Minorities in Europe Online (LME) című új, lektorált online referenciadokumentum átfogó
dokumentációt nyújt az európai őshonos és bevándorló nyelvi kisebbségekről. Sokféle tartalmat és anyagot
tartalmaz:
- Szabványosított áttekintő cikkeket,
- Mélyreható kutatási cikkeket,
- Multimédiás elemeket
- Elsődleges forrásokat.
Részletesen a Műszaki Leírásban.
Jogosult felhasználók listája 2022-ben:
De Gruyter Journals – Complete Package:
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
2 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
3 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
4 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
5 Szegedi Tudományegyetem
De Gruyter Journals – Science, Technology and Medicine Package:
1 Debreceni Egyetem
2 Semmelweis Egyetem
De Gruyter Journals – Social Sciences and Humanities Package:
1 Bölcsészettudományi Kutatóközpont
2 Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
3 MTA Könyvtár és Információs Központ
4 Országos Széchényi Könyvtár
5 Országgyűlés Hivatala
6. Társadalomtudományi Kutatóközpont
De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina Online:
1. Károli Gáspár Református Egyetem
2. MTA Könyvtár és Információs Központ
3. Országos Széchényi Könyvtár
De Gruyter –Thesaurus Linguae Latina Online:
1. Károli Gáspár Református Egyetem
2. MTA Könyvtár és Információs Központ
3. Országos Széchényi Könyvtár
De Gruyter – Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online:
1 Károli Gáspár Református Egyetem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

376

2 Szent Pál Akadémia
De Gruyter – Building Types Online:
1 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
De Gruyter – Allgemeines Künstlerlexikon online:
1 Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
De Gruyter – Linguistic Minorities in Europe
1 Károli Gáspár Református Egyetem
2. Országos Idegennyelvű Könyvtár
(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: De Gruyter adatbázisok - 2022.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
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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: De Gruyter GmbH
Nemzeti azonosítószám: HRB143490B
Postai cím: Genthiner Strasse 13
Város: Berlin
NUTS-kód: DE300
Postai irányítószám: 10785
Ország: Németország
E-mail: Anne.Riordan@degruyter.com
Telefon: +44 2893378477
Internetcím(ek): (URL) https://www.degruyter.com/
Fax: +49 3026005338
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (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: 87022
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 87022
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
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) pontjában 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 funkciói felelnek meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és
szakmai igényének. A hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisokban
található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott
információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

378

szerzői jogvédelem alatt álló adatbázisokhoz 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: 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:
2022/05/09 (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
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában 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 funkciói felelnek meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. A hazai
felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisokban 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 adatbázisokhoz
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
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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)
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
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a 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
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata (8503/2022)
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: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16027
Postai cím: Üllői út 400.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 12961401
E-mail: korodi.zsolt@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ellátási kötelezettségébe tartozó
intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása 2017.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ellátási kötelezettségébe tartozó
intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása 2017.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kandó téri Általános Iskola 1182. Bp. Kandó tér
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Kassa utcai Általános Iskola 1185. Bp. Kassa u. 175-181.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata területén
található intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása az alábbiak szerint:
Kandó téri Általános Iskola:
tízórai: 210 adag/nap
ebéd: 390 adag/nap
uzsonna: 210 adag/nap
diétás tízórai: 1 adag/nap
diétás ebéd: 9 adag/nap
diétás uzsonna: 1 adag/nap
Kassa utcai Általános Iskola:
tízórai: 250 adag/nap
ebéd: 500 adag/nap
uzsonna: 250 adag/nap
diétás tízórai: 2 adag/nap
diétás ebéd: 4 adag/nap
diétás uzsonna: 2 adag/nap
Az étkezési napok száma tanítási napokon mindkét intézményben évente 185 nap.
A szállítandó mennyiségektől + 30 % eltérés lehetséges a Kbt. 58. § (1) bekezdésére tekintettel. A Kbt. 141. §
(4) bekezdése alapján Vállalkozó a szerződés időtartama alatt nyertes ajánlattevő a + 30 % eltérés terhére és
mértékéig Megrendelő igénye szerint a Megrendelő intézményei által szervezett nyári napközis táboroztatásban
résztvevő tanulók ellátását az adott időszak egységárain biztosítja.
(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: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 520736
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata ellátási kötelezettségébe tartozó intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés
biztosítása 2017.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pannon Menza Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/B. II. em. 19
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: pannonmenza@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Hungarian Cuisine Kf
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/B. II. em. 19.
Város: Markó u. 1/B. II. em. 19.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: hungariancuisinekft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 651 233 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.4) Az érték a teljes napi nettó ellenszolgáltatásra vonatkozik a szerződéskötés időpontjában.
A szerződés módosításának időpontja: 2022.04.19.
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):
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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 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:
2022/05/09 (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):

55520000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kandó téri Általános Iskola 1182. Bp. Kandó tér.
Kassa utcai Általános Iskola 1185. Bp. Kassa u. 175-181.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata területén
található intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása
(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: 180 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: 796108
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pannon Menza Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/b. II. em. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Hungarian Cuisine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/b. II. em. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Szerződés VI.4. pontja értelmében Vállalkozó minden év február 1. napjáig jogosult a KSH által
hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó ágazati inflációs rátával az egységárakat évente megemelni
úgy, hogy a kerekítés szabályait alkalmazva egész forint legyen az új egységár. Az árváltozás százalékos
mértékéről és az új egységárakról levélben köteles tájékoztatni Megrendelőt legkésőbb tárgyév február 1.
napjáig. Az év elejére visszamenőleg indexálásnak nincs helye.
Megrendelő Képviselő-testülete a Vállalkozó javaslatára indokolt esetben a fent meghatározott KSH
inflációs rátánál magasabb mértékű normarendezést, vagy áremelést is jóváhagyhat, ami nem jár a
szerződés módosításával. Megrendelő Képviselő-testülete a magasabb mértékű áremelést olyan különös
esetben fogadhatja el, ami a szolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerülő és Vállalkozó érdekkörén kívül
eső jelentős körülmény (pl.: minimálbér emelkedés, üzemanyagár emelkedés, egyéb jogszabály változás).
Fentieket, mint a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti körülményt értékelik a Felek.
Vállalkozó 2021. október 5-én kelt levelében jelezte Megrendelő felé áremelési igényét, amely a KSH
inflációs rátát meghaladó mértékben került meghatározásra a kérelemben részletezett körülményekre
tekintettel. Megrendelő Képviselő-testülete a 73/2022. (III.03.) számú határozatával úgy döntött, hogy
a Vállalkozó áremelésre irányuló kérelmét akként fogadja el, hogy 2022. január 1. napjától a Vállalkozó
részére 9 %-os áremelés érvényesítését engedélyezi.
Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.
Figyelembe véve a Vállalkozó által az áremelkedés alátámasztásául szolgáló dokumentumokat, a nettó
egységárak az alábbiak szerint módosulnak:
Általános iskolai étkezés
Tízórai 167 Ft
Ebéd 732 Ft
Uzsonna 167 Ft
Általános Iskola Diétás étkezés
Tízórai 370 Ft
Ebéd 707 Ft
Uzsonna 370 Ft
A módosítás jogszerűségének indokolása:
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre.
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- Vállalkozó tevékenysége 2021. szeptember 1. napjától a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések
tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII.28.) Korm. rendelet hatálya
alá került. A Korm. rendelet fő célja a közétkeztetés minőségének javítása, amely magában hordozza a
közétkeztetési szolgáltatás működésének változását, költségszerkezetét. A Korm. rendelet alkalmazása
a korábbi beszerzési láncok átalakulását is eredményezi, amely a szolgáltatási egységárakra is hatással
van. Ahhoz pedig, hogy a Korm. rendeletben foglalt szabályok megvalósulhassanak, jelentős alapanyagár
emelkedés szükséges.
- Jelentős költségnövekedést eredményez a minimálbér 2022. évi emelkedése. Vállalkozó költségeinek 40
%-át a munkabérekhez köthető kiadások adják.
- A fentiek mellett a világjárvány a bevételek jelentős visszaesését okozta Vállalkozó számára.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Szerződés alapján Vállalkozó továbbra is a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott szolgáltatás
ellátására köteles, a Szerződés jelen módosítása kizárólag az egységárakat érinti.
Folytatás VII.2.2)
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%át.
Az egységárak 9 %-os mértékben kerülnek emelésre, amely nem haladja meg a Szerződés - indexált
- értékének 50 %-át. A Szerződés módosítását megelőző, aktuális egységárakkal és tervezett éves
mennyiségekkel számítva a Szerződés 2022. évre kalkulált értéke nettó 135 151 935 Ft, amely az áremelést
követően nettó 8 218 699 Ft-tal változik.
A szerződés módosításának jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
A szerződés alapján Vállalkozó a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jogosult évente a KSH által
hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó ágazati inflációs rátával emelni egységárait. A VII.2.3) pontban
szereplő, a módosítást megelőző szerződéses érték a Vállalkozó aktuális, szerződésmódosítást megelőző,
indexált egységárai alapján kalkulált összeg.
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: 730551 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 796108 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata (8508/2022)
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: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16027
Postai cím: Üllői út 400.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 12961401
E-mail: korodi.zsolt@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés
megvalósítása - 2017.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés
megvalósítása - 2017.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55510000-8

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45262690-4
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. kerület közigazgatási területe.
Terjedelmi korlátok miatt részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetének 7) pontjában
ismertetve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és
kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2017.
Mennyiség:
Óvodák részére naponta átlagosan: 1 420 gyermek részére tízórai, ebéd és uzsonna; diétás ételadagok szállítása 34
gyermek részére.
Általános iskolák részére naponta átlagosan: 1 255 fő részére napi 3* étkezés (tízórai, ebéd és uzsonna), és 685
adag napi egyszeri étkezés, ebéd. Diétás ételadagok szállítása, napi 3* étkezés 7 fő és napi egyszeri étkezés, ebéd
15 fő részére.
A szállítandó mennyiségek a fentiektől legfeljebb + 30 %-ban eltérhetnek, tekintettel a Kbt. 58. § (1)bekezdésére.
A szolgáltatással kapcsolatos feladatok: főzőkonyha, tálalókonyhák és éttermek (főzőkonyhához tartozó + 6
általános iskola) üzemeltetése, működtetése, takarítása, rovar- és rágcsálómentesítés, az üzemeltetés éveiben
a Vállalkozó kizárólagos használatában álló helyiségekben a szükséges festés-mázolás, tálalási-mosogatási
feladatok, részletesen KD-ban.
Ajánlattevő feladata egy 4 300 adagos főzőkonyha és a hozzá tartozó tálalókonyha és étterem kiépítése (teljes
építészeti, épületgépészeti, konyhatechnológiai fejlesztés) a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola jelenleg
használaton kívüli főzőkonyhájában a közbeszerzési dokumentumok szerint, továbbá 4 másik általános iskolai
tálalókonyha és a hozzá tartozó étterem felújítása (építészeti, épületgépészeti, konyhatechnológiai fejlesztés).
Terjedelmi korlátok miatt részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetének 7) pontjában ismertetve.
További részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírásban.
(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: 180 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: 2018 /S 003 - 003926
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás
ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2017.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/13 (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: ELAMEN Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 98.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2282946 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.4) Az érték a teljes napi nettó ellenszolgáltatásra vonatkozik a szerződéskötés időpontjában.
A szerződés módosításának időpontja: 2022.04.19.
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: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

391

Kiegészítő szójegyzék

55510000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. kerület közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és
kapcsolódó fejlesztés megvalósítása.
(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: 180 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: 3791468
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Elamen Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Szerződés VI.4. pontja értelmében Vállalkozó 2018. szeptember 1. napjától jogosult a KSH
által hivatalosan közzétett előző 12 hónapra vonatkozó ágazati inflációs rátával az egységárakat évente
megemelni úgy, hogy a kerekítés szabályait alkalmazva egész forint legyen az új egységár.
A szolgáltatási díj emelésének mértékét a Felek oly módon számítják ki, hogy 45 %-os súllyal az
élelmiszerek, élelmi anyagok, 40 %-ban a nemzetgazdasági átlagbér, és 15 %-ban a szolgáltatások díjának
az árváltozásról történő tájékoztatást megelőző elmúlt 12 havi növekedését veszik figyelembe.
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Az árváltozás százalékos mértékéről és az új egységárakról levélben köteles tájékoztatni Megrendelőt
legkésőbb tárgyév május 31. napjáig. Vállalkozó az új egységárak alkalmazására tárgyév szeptember 1.
napjától teljesített szolgáltatásokra jogosult.
Amennyiben jelen szerződést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során ismertté vált
körülményekhez képest olyan jelentős változás történik, amely a költségekre jelentős hatással van (pl.
minimálbérek, energiaárak, várt fogyasztói árindexen felüli emelkedés), Felek a fentiekkel ellentétben
soron kívül egyeztetést kezdeményezhetnek az egységárak változtatása tárgyában.
Vállalkozó 2021. október 25-én kelt levelében jelezte Megrendelő felé áremelési igényét, amely a KSH
inflációs rátát meghaladó mértékben került meghatározásra a kérelemben részletezett körülményekre
tekintettel. Megrendelő Képviselő-testülete a 74/2022. (III.03.) számú határozatával úgy döntött, hogy
a Vállalkozó áremelésre irányuló kérelmét akként fogadja el, hogy 2022. január 1. napjától a Vállalkozó
részére 9 %-os áremelés érvényesítését engedélyezi azzal, hogy a 2022. szeptember 1. napjától esedékes
indexálásban a Vállalkozó által már csak az esetleges, 9 % feletti áremelés érvényesíthető.
Figyelembe véve a Vállalkozó által az áremelkedés alátámasztásául szolgáló dokumentumokat, az
egységárak az alábbiak szerint módosulnak:
Általános iskolai normál étkezés
- Tízórai 208 Ft
- Ebéd 717 Ft
- Uzsonna 205 Ft
Általános Iskola diétás étkezés
- Tízórai 250 Ft
- Ebéd 860 Ft
- Uzsonna 246 Ft
Óvodák részére normál étkezés
- Tízórai 170 Ft
- Ebéd 561 Ft
- Uzsonna 161 Ft
Óvodák részére diétás étkezés
- Tízórai 203 Ft
- Ebéd 673 Ft
- Uzsonna 196 Ft
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre.
A Szerződésben foglalt, a KSH ágazati inflációs ráta alapján kalkulált indexálás (6,03 %), amellyel Vállalkozó
2021. szeptember 1. napjától élt, nem nyújt fedezetet Vállalkozó költségeire a következő indexálási
lehetőség időpontjáig az alábbi indokolás alapján.
- Vállalkozó tevékenysége 2021. szeptember 1. napjától a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések
tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII.28.) Korm. rendelet hatálya
alá került. A Korm. rendelet fő célja a közétkeztetés minőségének javítása, amely magában hordozza a
közétkeztetési szolgáltatás működésének változását, költségszerkezetét. A Korm. rendelet alkalmazása
a korábbi beszerzési láncok átalakulását is eredményezi, amely a szolgáltatási egységárakra is hatással
van. Ahhoz pedig, hogy a Korm. rendeletben foglalt szabályok megvalósulhassanak, jelentős alapanyagár
emelkedés szükséges.
- Jelentős költségnövekedést eredményez a minimálbér 2022. évi emelkedése. Vállalkozó költségeinek 40
%-át a munkabérekhez köthető kiadások adják.
- A fentiek mellett a közüzemi díjak (áram és földgáz) árának drágulása miatt a fogyasztási cikkek,
élelmiszer alapanyagok is jelentős mértékben drágultak.
Folytatás VII.2.3)
A szerződés alapján Vállalkozó a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jogosult évente a KSH által
hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó ágazati inflációs rátával emelni egységárait. A VII.2.3) pontban

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

393

szereplő, a módosítást megelőző szerződéses érték a Vállalkozó aktuális, szerződésmódosítást megelőző,
indexált egységárai és adagszámok alapján kalkulált összeg.
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 módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Szerződés alapján Vállalkozó továbbra is a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott szolgáltatás
ellátására köteles, a Szerződés módosítása kizárólag az egységárakat érinti.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az egységárak 9 %-os mértékben kerülnek emelésre, amely nem haladja meg a Szerződés - indexált
- értékének 50 %-át. A Szerződés módosítását megelőző, aktuális egységárakkal és tervezett éves
mennyiségekkel számítva a Szerződés 2022. évre kalkulált értéke nettó 692 627 185 Ft, amely az áremelést
követően nettó 43 552 244 Ft- tal változik.
A szerződés módosításának jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
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: 3478556 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3791468 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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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9062/2022)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babanics Rita
Telefon: +36 203649034
E-mail: dr.babanics.rita@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://drv.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati anyagok beszerzése 5 Vízmű részére
Hivatkozási szám: EKR000768342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44167000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Palástjavító-, univerzális javító-, csőkötő idomok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

KA11-2

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44167000-8
KA11-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem
miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Jelen közbeszerzés tárgya: palástjavító idomok ½” – DN 1000 mérettartományban, univerzális kötő-javító idomok
DN50 – DN600 mérettartományban, nem húzásbiztos csőkötő idomok 50 ≤ DN ≤ 600 mérettartományban , a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű
dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása
konszignációs raktárra és Ajánlatkérők egyedi megrendelései alapján összesen nettó 528 376 436,-Ft értékben.
Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 528 376 436,-Ft keretösszegre, mely
keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV
Zrt.: nettó 165 095 116,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 96 353 044,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 60 218 616,HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 65 979 839,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 140 729 822,-HUF összegre. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati
részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem
értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői
előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek
a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek.
A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár
meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült
adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak
alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és
elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális
mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A
megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs
készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő
szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 213 - 563234
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Palástjavító-, univerzális javító-, csőkötő idomok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49069747
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Internetcím(ek): (URL) www.euroflow.hu
Fax: +36 23379222
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: 528376436 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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):

44167000-8
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék
KA11-2
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44167000-8
KA11-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem
miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya: palástjavító idomok ½” – DN 1000 mérettartományban, univerzális kötő-javító idomok
DN50 – DN600 mérettartományban, nem húzásbiztos csőkötő idomok 50 ≤ DN ≤ 600 mérettartományban , a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű
dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása
konszignációs raktárra és Ajánlatkérők egyedi megrendelései alapján összesen nettó 528 376 436,-Ft értékben.
Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 528 376 436,-Ft keretösszegre, mely
keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV
Zrt.: nettó 165 095 116,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 96 353 044,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 60 218 616,HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 65 979 839,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 140 729 822,-HUF összegre. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati
részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem
értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői
előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek
a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek.
A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár
meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült
adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak
alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és
elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális
mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A
megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs
készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő
szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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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: 554795258
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49069747
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Internetcím(ek): (URL) www.euroflow.hu
Fax: +36 23379222
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 szerződésmódosítás az orosz-ukrán háború következtében megváltozott negatív gazdasági hatások,
az alapanyag kereskedelem területén bekövetkezett drasztikus áremelkedés, szállítási nehézségek,
üzemanyagár drágulás miatt vált szükségessé. Az előre nem látható hatások érdemben befolyásolják a
tárgyi közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítését. A közfeladat ellátási
kötelezettség, ellátásbiztonság érdekében a hibajavítási, karbantartási feladatokhoz nélkülözhetetlen
anyagokat folyamatosan biztosítani szükséges.
A szerződés 2.1 pontja szerinti módosítására a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra,
hogy:
a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, azaz a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, hiszen a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át,
továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
Felek bíznak abban, hogy a kialakult külső körülmények hatásai átmenetiek, ezért a szerződés 2.1 pontja
szerinti 5%-kos áremelést 2022.05.01. napjától hat hónapos időszakra határozzák meg. Hat hónap letelte
után 2022.12.01. napjától a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott
árszint szerinti egységárak kerülnek újra alkalmazásra.
Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan érvénnyel hatályban fennmaradnak.
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: Lásd fent.
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: 528376436 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 554795258 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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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9270/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652796
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652796
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: 1000 kVA AC oldali napelemes kiserőmű létesítése
Hivatkozási szám: EKR000531182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45317000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1000 kVA AC oldali napelemes kiserőmű létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

IA01-9

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45317000-2
IA01-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt tulajdonában álló Szigetmonostor 045 hrszú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A munka tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben Szigetmonostor 045 helyrajzi számú
külterületen létesítendő 1000 kVA AC oldali és 1400 kWp DC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű
létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek
alapján a kivitelezés első ütemének megvalósítása, a rendszer üzembe helyezése, próbaüzem megtartása és
a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához tartozó teljes dokumentáció összeállítása és annak
Megrendelő részére történő átadása.
A megtermelt villamos energia tervezetten teljes egészében a Fővárosi Vízművek hálózatán keresztül kerül
felhasználásra. Ennek ellenére kitáplálás védelmet nem kérünk kiépíteni, mert kitáplálás esetén a villamos
energiakereskedő befogadja a megtermelt és fel nem használt energiát.
A kiserőmű a Fővárosi Vízművek Zrt. saját tulajdonában lévő középfeszültségű hálózatára fog csatlakozni egy tervezni, leszállítani és üzembe helyezni szükséges - transzformátorállomáson keresztül.
A feladatot két ütemben kívánjuk megvalósítani, így a tervezési, engedélyezési feladatot ütemekre bontottan
kérjük elvégezni.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: Ajánlatkérő a Kbt.61.§(4)
bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és műszakilag/szakmailag
ésszerűtlennek ítéli meg annak részekre bontását.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték
lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 208 - 543334
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1000 kVA AC oldali napelemes kiserőmű létesítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23538324206
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
E-mail: erosaram@ttech.hu
Telefon: +36 209919564
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Internetcím(ek): (URL) http://turbotechhungary.hu/
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: 153861010 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.5.3.
A VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
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:
2022/05/09 (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:

45317000-2

IA01-9
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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45317000-2
IA01-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt tulajdonában álló Szigetmonostor 045 hrszú ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A munka tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben Szigetmonostor 045 helyrajzi számú
külterületen létesítendő 1000 kVA AC oldali és 1400 kWp DC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű
létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek
alapján a kivitelezés első ütemének megvalósítása, a rendszer üzembe helyezése, próbaüzem megtartása és
a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához tartozó teljes dokumentáció összeállítása és annak
Megrendelő részére történő átadása.
A megtermelt villamos energia tervezetten teljes egészében a Fővárosi Vízművek hálózatán keresztül kerül
felhasználásra. Ennek ellenére kitáplálás védelmet nem kérünk kiépíteni, mert kitáplálás esetén a villamos
energiakereskedő befogadja a megtermelt és fel nem használt energiát.
A kiserőmű a Fővárosi Vízművek Zrt. saját tulajdonában lévő középfeszültségű hálózatára fog csatlakozni egy tervezni, leszállítani és üzembe helyezni szükséges - transzformátorállomáson keresztül.
A feladatot két ütemben kívánjuk megvalósítani, így a tervezési, engedélyezési feladatot ütemekre bontottan
kérjük elvégezni.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: Ajánlatkérő a Kbt.61.§(4)
bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és műszakilag/szakmailag
ésszerűtlennek ítéli meg annak részekre bontását.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték
lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 176940160
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23538324206
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
E-mail: erosaram@ttech.hu
Telefon: +36 209919564
Internetcím(ek): (URL) http://turbotechhungary.hu/
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás indoka:
Vállalkozó az ajánlattételi időszakban a költségszámításoknál figyelembe vette a szokásos piaci
kockázatokat, az esetleges várható inflációs nyomást, nyersanyag változási kockázatokat, illetve minden
egyéb vállalkozói kockázatot, melyeket az önköltségbe beépített. A 2022-es év elején tapasztalt
maginflációs környezet, az ezzel, valamint az orosz-ukrán háború kitörésével összefüggésben tapasztalt
további infláció növekedés, valamint jelentős nyersanyag áremelkedéssel egyidejűleg az orosz-ukrán
háború kitörése által tovább súlyosbított ellátási lánc akadozás következtében az import termékek
szállítása az üzemanyagárak rohamos emelkedésével arányosan drágul. Ezen körülmények jelentős
hatással voltak a tárgyi szerződés teljesítésének költségeire is. A költségvetés egyes tételeinek konkrét, a
fentiekkel összefüggő áremelkedését a Vállalkozó által bemutatott mértékben a Megrendelő tudomásul
vette.
Az ellenérték változásának Kbt. 141.§ (2) bekezdés szerinti jogalap fennállása megállapítható.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A módosítás nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át.
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 VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
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: 153861010 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 176940160 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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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9294/2022)
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: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ivóvíz mennyiségmérők szállítása 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000288312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vízmérő szállítás DN150-DN200mm átmérőtartományban
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása konszignációs raktárra DN150DN200 mm átmérőtartományban.
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Teljes mennyiség:
DN150/PN16 vízmérő - 180 db
DN200/PN10 vízmérő - 30 db
DN200/PN16 vízmérő - 70 db
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti. A keretszerződés
megszűnik, ha a keretszerződés mennyisége kimerült és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és
ellenszolgáltatása teljesült.
(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: 2021 /S 172 - 450268
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004763 Rész száma: 1 Elnevezés: Vízmérő szállítás DN150-DN200mm
átmérőtartományban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/26 (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: 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: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.hu
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: 39536000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.04.29.
A VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

407

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:
2022/05/09 (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):

38421100-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38421100-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása konszignációs raktárra DN150DN200 mm átmérőtartományban.
Teljes mennyiség:
DN150/PN16 vízmérő - 180 db
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DN200/PN10 vízmérő - 30 db
DN200/PN16 vízmérő - 70 db
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti. A keretszerződés
megszűnik, ha a keretszerződés mennyisége kimerült és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és
ellenszolgáltatása teljesült.
(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: 43334877
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult 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: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.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):
Jelen szerződésmódosítás az ellenérték növekedésének 9,99 %-os mértékére tekintettel megfelel a Kbt.
141.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, mely szerint:
"(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez."
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: Jelen pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
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: 39536000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 43334877 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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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9296/2022)
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: Ivóvíz mennyiségmérők szállítása 3 részben
Hivatkozási szám: EKR001031412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: vízmérők szállítása DN25 mm átmérőben
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása DN25 mm átmérőben
Teljes mennyiség: DN25 vízmérő – 23646 db
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(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: 2021 /S 061 - 155766
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004685 Rész száma: 3 Elnevezés: vízmérők szállítása DN25 mm átmérőben
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/19 (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: Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73737861
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.hu
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: 210922320 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.04.29.
A VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
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. §-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:
2022/05/09 (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):

38421100-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38421100-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása DN25 mm átmérőben
Teljes mennyiség: DN25 vízmérő – 23646 db
(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: 229494920
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73737861
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.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):
Jelen szerződésmódosítás az ellenérték növekedésének 9,99 %-os mértékére tekintettel megfelel a Kbt.
141.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, mely szerint:
"(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez."
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 VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
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: 210922320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 229494920 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9299/2022)
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: Ivóvíz mennyiségmérők szállítása 6 részben
Hivatkozási szám: EKR001396492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vízmérő szállítás DN40-DN100 mm átmérőtartományban
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása konszignációs raktárra DN40DN100 mm átmérőtartományban.
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Teljes mennyiség:
DN40 Menetes vízmérő – 312 db
DN40 Peremes vízmérő – 1446 db
DN50 vízmérő – 2964 db
DN80 vízmérő – 1686 db
DN100 vízmérő – 1008 db
(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 082 - 194465
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004500 Rész száma: 2 Elnevezés: Vízmérő szállítás DN40-DN100 mm
átmérőtartományban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73737861
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.hu
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: 306197484 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.04.29.
A VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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:
2022/05/09 (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):

38421100-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38421100-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása konszignációs raktárra DN40DN100 mm átmérőtartományban.
Teljes mennyiség:
DN40 Menetes vízmérő – 312 db
DN40 Peremes vízmérő – 1446 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

418

DN50 vízmérő – 2964 db
DN80 vízmérő – 1686 db
DN100 vízmérő – 1008 db
(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: 331015704
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73737861
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.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):
Jelen szerződésmódosítás az ellenérték növekedésének 9,99 %-os mértékére tekintettel megfelel a Kbt.
141.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, mely szerint:
"(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez."
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 VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
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: 306197484 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 331015704 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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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9371/2022)
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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konszignációs raktár tolózár szállítás DN50-250mm
Hivatkozási szám: EKR000495172020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42131148-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: konszignációs raktár tolózár szállítás DN50-250mm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42131148-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési
dokumentumokban írtak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tolózárak szállítására DN50-250 mm
átmérőtartományban
Teljes mennyiség:
DN 50 Tolózár (rövid) 500 db,
DN 50 Beépítési készlet 200 db,
DN 50 Kézikerék 70 db,
DN 80 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 80 Beépítési készlet 1000 db,
DN 80 Kézikerék 70 db,
DN 100 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 100 Beépítési készlet 1000 db,
DN 100 Kézikerék 70 db,
DN 125 Tolózár (rövid) 20 db,
DN 125 Beépítési készlet 20 db,
DN 125 Kézikerék 1 db,
DN150 Tolózár (rövid) 300 db,
DN150 Beépítési készlet 300 db,
DN150 Kézikerék 20 db,
DN 200 Tolózár (rövid) 140 db,
DN 200 Beépítési készlet 140 db,
DN 200 Kézikerék 10 db,
DN 250 Tolózár (rövid) 10 db,
DN 250 Beépítési készlet 10 db,
DN 250 Kézikerék 3 db.
AK a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti.
(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 204 - 497327
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004623 Rész száma: Elnevezés: konszignációs raktár tolózár szállítás DN50-250mm
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/13 (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: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
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Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
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: 135009754 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2022.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

423

Kiegészítő szójegyzék

42131148-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42131148-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési
dokumentumokban írtak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tolózárak szállítására DN50-250 mm
átmérőtartományban
Teljes mennyiség:
DN 50 Tolózár (rövid) 500 db,
DN 50 Beépítési készlet 200 db,
DN 50 Kézikerék 70 db,
DN 80 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 80 Beépítési készlet 1000 db,
DN 80 Kézikerék 70 db,
DN 100 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 100 Beépítési készlet 1000 db,
DN 100 Kézikerék 70 db,
DN 125 Tolózár (rövid) 20 db,
DN 125 Beépítési készlet 20 db,
DN 125 Kézikerék 1 db,
DN150 Tolózár (rövid) 300 db,
DN150 Beépítési készlet 300 db,
DN150 Kézikerék 20 db,
DN 200 Tolózár (rövid) 140 db,
DN 200 Beépítési készlet 140 db,
DN 200 Kézikerék 10 db,
DN 250 Tolózár (rövid) 10 db,
DN 250 Beépítési készlet 10 db,
DN 250 Kézikerék 3 db.
AK a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti.
(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: 146889513
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
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. § (2) bekezdése alapján módosítják a Szerződést.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként
az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi
értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.”
Az egységárak 9,99 %-os emelése révén az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt
és a Szerződés eredeti értékének 10 %-át, így jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
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: Kizárólag az ajánlat feladhatósága érdekében került kitöltésre. A
szerződés a VII.2.1. pont alapján került módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján.
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: 135009754 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 146889513 Pénznem: HUF
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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
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9376/2022)
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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: konszignációs raktár tolózár szállítás DN300-500mm
Hivatkozási szám: EKR000563552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42131148-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Konszignációs raktár tolózár szállítás DN300-500mm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42131148-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési
dokumentumokban írtak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tolózárak szállítására DN300-500 mm
átmérőtartományban.
Teljes mennyiség:
DN 300 Tolózár (rövid) 100 db,
DN 300 Beépítési készlet 150 db,
DN 300 Kézikerék 10 db,
DN 400 Tolózár (rövid) 80 db,
DN 400 Beépítési készlet 80 db,
DN 400 Kézikerék 5 db,
DN 500 Tolózár (rövid) 10 db,
DN 500 Beépítési készlet 10 db,
DN 500 Kézikerék 5 db.
AK a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti.
(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 204 - 497328
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004622 Rész száma: Elnevezés: Konszignációs raktár tolózár szállítás DN300-500mm
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/13 (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: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
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: 71642700 Pénznem: HUF

427
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2022. április 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/05/09 (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):

42131148-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42131148-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési
dokumentumokban írtak szerint.
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tolózárak szállítására DN300-500 mm
átmérőtartományban.
Teljes mennyiség:
DN 300 Tolózár (rövid) 100 db,
DN 300 Beépítési készlet 150 db,
DN 300 Kézikerék 10 db,
DN 400 Tolózár (rövid) 80 db,
DN 400 Beépítési készlet 80 db,
DN 400 Kézikerék 5 db,
DN 500 Tolózár (rövid) 10 db,
DN 500 Beépítési készlet 10 db,
DN 500 Kézikerék 5 db.
AK a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti.
(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: 77924687
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
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. § (2) bekezdése alapján módosítják a Szerződést.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként
az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi
értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
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valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.”
Az egységárak 9,99 %-os emelése révén az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt
és a Szerződés eredeti értékének 10 %-át, így jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
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: Kizárólag a módosítás feladhatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a
VII.2.1. pont szerint módosítja a szerződést a a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 71642700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 77924687 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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Készenléti Rendőrség (9154/2022)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spóhn Tímea
Telefon: +36 14607180
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutyatáp beszerzés 2018-2020
Hivatkozási szám: EKR000023942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kutyatáp beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15713000-9

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15713000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Kutyatáp beszerzése 2018-2020. évekre (kutyatáp különféle életkorra és egészségi állapotra) megközelítőleg az
alábbi mennyiségi igénnyel számolva a 3 évre:
- táp kölyökkutyáknak – kb. 13090 kg
- táp növendékkutyáknak – kb. 26180 kg,
- táp vemhes és szoptatós anyakutyáknak – kb. 8580 kg,
- táp aktív felnőtt kutyáknak (2 csoport) – kb. 98829 kg,
- táp érzékeny emésztésű kutyáknak – kb. 19008 kg:
1. rész: bruttó 125.351.123 Ft keretösszegig
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a „Műszaki követelmények” 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 231 - 527596
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29022/59665-114/2017 Rész száma: 1 Elnevezés: Kutyatáp beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/05 (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: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20601012
Postai cím: Hofherr Albert Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
E-mail: jog@alpha-vet.hu
Telefon: +36 304291574
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: 98701672 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. április 25.
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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:
2022/05/09 (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):

15713000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15713000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kutyatáp beszerzése 2018-2020. évekre (kutyatáp különféle életkorra és egészségi állapotra) megközelítőleg az
alábbi mennyiségi igénnyel számolva a 3 évre:
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- táp kölyökkutyáknak – kb. 13090 kg
- táp növendékkutyáknak – kb. 26180 kg,
- táp vemhes és szoptatós anyakutyáknak – kb. 8580 kg,
- táp aktív felnőtt kutyáknak (2 csoport) – kb. 98829 kg,
- táp érzékeny emésztésű kutyáknak – kb. 19008 kg:
1. rész: bruttó 125.351.123 Ft keretösszegig
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a „Műszaki követelmények” 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 98701672
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20601012
Postai cím: Hofherr Albert Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
E-mail: jog@alpha-vet.hu
Telefon: +36 304291574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Kbt 141. § (2) és (3) bekezdései alapján a keretszerződés módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás
nem éri el az eredti szerződés értékének 10 %-át.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján az ún „De minimis” szabály figyelembe vételével kerültek módosításra
a szerződés 3. sz. mellékletétben rögzített egységárak és a mennyiségek alapján megállapított ajánlati
összár, a szerződés keretösszegének módosítása nélkül.
Az előző szerződésmódosításban ami 2022. február 21.-i az érzékeny emésztő rendszerű felnőtt kutyák
részére a Team Breeder Sensible Fish Medium & Max kutyatáp nettó egységára 524 Ft. Ez az ár emelkedett
nettó 646 Ft-ra a jelenlegi szerződésmódosítás során.
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)
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 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: Lásd a VII.2.1. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 98701672 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 98701672 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Nemzeti Bank (9451/2022)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komolai-Illés Ágnes
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása, működtetése
Hivatkozási szám: EKR000052012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Heves megye Eger
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

66171000-9

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66171000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Eger
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése 18 megyeszékhelyen kialakított és
működtetett irodán keresztül.
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(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: 2018 /S 202 - 460188
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Heves megye Eger
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/13 (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: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41812664
Postai cím: Tóth János Utca 14/a.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: febesz@febesz.eu
Telefon: +36 70/3844238
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: 40800000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma:
9. rész: 2022.01.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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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 § 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:
2022/05/09 (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):

66171000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66171000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Eger
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése 18 megyeszékhelyen kialakított és
működtetett irodán keresztül.
(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: 44871840
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41812664
Postai cím: Tóth János Utca 14/a.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: febesz@febesz.eu
Telefon: +36 70/3844238
Internetcím(ek): (URL) www.febesz.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A fent említett közbeszerzési eljárás eredményeként 2018.10.13. napján megkötött (64800-39/2018.
iktatószámon található) és 2018.10.17. napján módosított (64800-50/2018. iktatószámon található)
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) Felek a megnövekedett ügyfélforgalomra és ezáltal növekvő
kezelt ügyszámra tekintettel módosítják. A Műszaki leírás 3.4. pontjában az „Elvárt forgalom havi
minimumértéke”-ként 100 kezelt ügy lett meghatározva, azonban az elmúlt időszakban az ügyfélszám
és ezáltal a kezelt ügyek száma is növekedett, ezért a Felek közös egyetértéssel elhatározták a havi
szinten elvárt ügyfél, illetve kezelt ügyszám mennyiségének 10 %-os növelését. Erre tekintettel Felek a
Műszaki leírás 3.4. pontjában található „Elvárt forgalom havi minimumértéke”-ként 110 ügyfelet és kezelt
ügyet határoznak meg. Ezzel egyidejűleg a Felek a megemelt elvárt ügyfél- és ügyszámmal együtt járó
megnövekedett munkateher ellentételezéseként a Szerződés 1.3.) pontjában rögzített 690.000,- Ft + ÁFA
havi díjat – a 10 %-ot el nem érő mértékben – 758.900,- Ft + ÁFA havi díjra módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az. ún „de minimis” módosításra a 141 § (2) bekezdésében foglalt jogalapok
vizsgálata nélkül van jogi lehetősége ajánlatkérőnek.
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: 40800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 44871840 Pénznem: HUF
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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
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (9070/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poós-Aszódi Viktória
Telefon: +36 18966423
E-mail: viktoria.aszodi@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: 948/21 Szakértői feladatok ellátása, MP Zrt.
Hivatkozási szám: EKR000200532022
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: 948/21 Szakértői feladatok ellátása, MP Zrt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

75112100-5

További tárgyak:

79000000-4

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Szakértői feladatok ellátása az MP Zrt. részére”
A műszaki leírásban részletesen meghatározott szervezetfejlesztési feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
90.000.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Kilencvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.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: 2022 /S 075 - 203281
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 948/21 Szakértői feladatok ellátása, MP Zrt.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/18 (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: p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14400496242
Postai cím: Andrássy Út 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@p2m.hu
Telefon: +36 13229179
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: p2m Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25719279242
Postai cím: Andrássy Út 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@p2m.hu
Telefon: +36 13229179
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 90000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/05/09 (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):

79000000-4
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

444

Kiegészítő szójegyzék

75112100-5

További tárgyak:
79400000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Szakértői feladatok ellátása az MP Zrt. részére”
A műszaki leírásban részletesen meghatározott szervezetfejlesztési feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
98.900.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Kilencvennyolcmillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg
kimerüléséig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 98900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: p2m Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 107. 2. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 107. 2. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
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VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Keretszerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg nettó 98.900.000,- Ft + Áfa,
azaz Kilencvennyolcmillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó (a továbbiakban: „Keretösszeg”).”
Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a Keretszerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.1 Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a
Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2022. június 30.
napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”
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: Tekintettel arra, hogy Megrendelőnek a Keretszerződés szerinti feladatok
tekintetében fennállnak további szolgáltatások megrendelésére vonatkozó egyedi igényei, ezért Felek
a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Keretszerződésben rögzített keretösszeg növeléséről
döntöttek.
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: 90000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 98900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9407/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székház takarítása/2019.
Hivatkozási szám: EKR000375782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Székház takarítása/2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

90911200-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése;
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2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése;
A fenti munkák elvégzésére Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt.
A takarítandó terület nagysága: összesen 2853,78 m².
Az eseti takarítás során takarítandó mennyiséget ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 209 - 511123
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székház takarítása/2019.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 59403714 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés megkötésekori értéke (59.403.714 Ft) a 2019. december 23. napján aláírt 1. számú
szerződésmódosítással kerül nettó 59.519.534 Ft-ra megemelésre, mely keretösszeg a jelen 5. számú
módosítás során nem változik.
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: VI.4.3.1. A jogorvoslati
kérelem benyújtásának határideje: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.3.2. A III.1.3. pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:" című alpontja az
alábbiak szerint folytatódik:
"M/6. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján MSZ 28001:2008
sorozatú és típusú vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével), vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását."
VI.4.3.3. A III.1.3. pont "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" című alpontja az alábbiak szerint
folytatódik:
"A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az
ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással
összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően
a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bek-ben és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági
követelményt."
VI.4.3.4. A VI.3. "További információk" című pont az alábbiak szerint folytatódik:
"VI.3.13. Az ajánlatok értékelési módszere az 1. és 2. értékelési szempontok tekintetében is egyszerű
matematikai arányosítás az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak
szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére
figyelemmel a 2. értékelési részszempont tekintetében 4 főben határozza meg az ajánlati elem
tekintetében megajánlható legmagasabb értéket."
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:
2022/05/09 (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

90911200-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése;
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése;
A fenti munkák elvégzésére Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt.
A takarítandó terület nagysága: összesen 2853,78 m².
Az eseti takarítás során takarítandó mennyiséget ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 59519534
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
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Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás dátuma: 2022.05.04
Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése alatt a Szerződés 3.4. pontjában rögzített – nettó 59.403.714
Ft, és a 2019. december 23. napján aláírt 1. számú szerződésmódosítással módosított nettó 59.519.534
Ft – keretösszeg mindezidáig nem került, és a jelen szerződésmódosítás 2. pontja szerinti indokok
alapján 2022. június 30. napjáig minden bizonnyal nem is kerül teljes mértékben felhasználására, erre
tekintettel Felek a keretösszeg magasabb fokú felhasználása érdekében a Szerződés időbeli hatályát 2022.
szeptember 30. napjáig meg kívánják hosszabbítani.
Felek a Szerződés 10.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.4. Amennyiben a 3.1.1. pont szerinti napi takarítási munka elvégzésére Vállalkozó nem biztosítja a
teljes létszámot (1 fő csoportvezető és 3 fő takarító) a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint,
úgy Megrendelő díjlevonással élhet. A díjlevonás mértéke a napi takarítási díj 20 %-a minden meg nem
jelent fő után.”
Felek a Szerződés 10.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.5. Amennyiben a 10.4. pont szerint távolmaradó személyek száma 30 napon belül legalább négy
alkalommal eléri a kettő főt, úgy Megrendelő a 10.4. pont szerinti díjlevonás mellett azonnali hatállyal
jogosult a szerződést felmondani, és egyidejűleg meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke
a szerződés futamidejéből hátralévő időre vonatkozó teljes napi takarításra vonatkozó díj (futamidőből
hátralévő – takarítással érintett – napok száma szorozva a napi takarítás díjával) 30%-a.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Felek rögzítik, hogy figyelemmel arra, hogy takarítandó alapterület
megváltozik, és a Szerződés teljesítéséhez a továbbiakban a korábbiaktól eltérő számú állandó takarító
személyzet lesz szükséges, ennek kapcsán szükséges a Szerződés módosítása.
Figyelemmel arra, hogy a Szerződés vonatkozásában a takarítandó alapterület és az állandó takarító
személyzet számának megváltoztatása (csökkenése), és a Szerződés nagyságrendileg 33 hónapig tartó
hatályának három hónappal történő meghosszabbítása nem tekinthető jelentősnek, Felek a Szerződést a
Kbt. 141. § (6) bekezdésének alább idézett rendelkezései alapján módosítják:
„141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges,
ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást
mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.”
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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: 59519534 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59519534 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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Országos Vérellátó Szolgálat (9394/2022)
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: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15329365243
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zimmermann Ágnes
Telefon: +36 13724274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AB0 savók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000439992021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33696100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ABO vércsoport meghatározás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU21,HU22,HU231,HU312,HU321,HU33 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő 5 regionális vérellátó központja és 12 területi vérellátója MAGYARORSZÁG közigazgatási
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 199884
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ABO vércsoport meghatározás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10429879241
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10446795242
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775

453
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Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
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: 9400000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
szerződésmódosítás időpontja: 2022.05.02.
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:
2022/05/09 (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):

33696100-6
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU21,HU22,HU231,HU312,HU321,HU33 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő 5 regionális vérellátó központja és 12 területi vérellátója MAGYARORSZÁG közigazgatási
területén.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10446795242
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775
Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10429879241
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 1.sz. melléklete szerint:
Katalógusszám: A-11H5-0010-01
Megnevezés: Anti-A
Gyűjtőkiszerelés: Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: B-6F9-0010-01
Megnevezés: Anti-B
Gyűjtőkiszerelés: Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: AB-5E10-0010-01
Megnevezés: Anti-AB
Gyűjtőkiszerelés: -Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
A szerződésmódosításban:
Katalógusszám: 01110
Megnevezés: Anti-A
Gyűjtőkiszerelés: Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: 02110
Megnevezés: Anti-B
Gyűjtőkiszerelés: Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: 03110
Megnevezés: Anti-AB
Gyűjtőkiszerelés: -Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
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 teljesítése során Eladó 2022. április 7. napján jelezte Vevő felé,
hogy a Szerződés 1.sz. mellékletében az első három sorban meghatározott termékek csomagolásának
megváltozása miatt a termékek katalógusszámai megváltoztak és az eseti lehívásokat már az új
katalógusszámmal rendelkező termékekkel fogja teljesíteni.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése:
A fentiekre tekintettel a – Kbt. 141. § (6) alapján – a szerződés módosítása vált szükségessé. Vevő
megvizsgálta, hogy jelen esetben fennállnak-e a szerződésmódosítás jogszabályban meghatározott
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feltételei, és megállapította, hogy nem áll fenn a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott – a
szerződés módosítását kizáró – körülmények egyike sem, azaz
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön)
kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna (különösen arra figyelemmel, hogy a termékek nem változnak,
kizárólag a katalógusszámuk változik, amelyeket az eseti lehívások során szükséges megadni).
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg
(különös figyelemmel arra, hogy a szerződéses ár nem változik),
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy maga a termék nem módosul, kizárólag a
katalógusszám változik.
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: 9400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9400000 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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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9055/2022)
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: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Szilvia Klára
Telefon: +36 203732349
E-mail: nagysz@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paks II telephelyek takarítása, gondnokolása
Hivatkozási szám: EKR000891662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Paks II Zrt. telephelyek takarítása, gondnokolása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paks, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő(AK) részére a
keretmegállapodás(KM) aláírásától számított 36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig
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az AK már meglévő és a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt AK létesítménygazdálkodásába kerülő
épületekben, telephelyeken. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft.
A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága a meglévő, és megvalósítás alatt lévő területekkel jelenleg
~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel
bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő.
Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) Feladatok:
havi, eseti takarítás.
3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
Feladatok: havi, eseti takarítás.
4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen
elhelyezhető létszám: 98 fő. Feladatok: napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:
5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904
m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető
létszám: 276 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások
Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények (jelenleg: Dankó P. utca, ABC, UYA, EBK) esetén:
Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00),
az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésben meghatározott óraszámban, a Feladat jellegéből, valamint a
telephely vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban.
Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. A rendszeres napi
gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a Feladat jellegéből, valamint a telephely
vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban, az Ajánlatkérővel
leegyeztetett munkaterv szerint.
Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban)
rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv
szerint.
Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal,
ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon
7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv
szerint.
Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00
óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő
takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap
időtartamú lehet.
Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa
Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása,
általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti
időtartamban elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom
maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő
takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban,
minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat
az AKvel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.
Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása
érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése,
illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének
rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig.
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A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles
gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK
havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.
Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges
valamennyi dologi jellegű kiadást, ideértve különösen a szükséges gépek, eszközök rendelkezésre állásának
biztosítását, azok kiszállási, logisztikai, organizációs és menedzsment jellegű költségeit, továbbá a takarításhoz
szükséges tisztítószerek, higiéniai termékek és egyéb kiegészítők folyamatos biztosításának költségét is. A
telephelyekre vonatkozó részletes műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok,
valamint az annak részeként megküldött Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció)
tartalmazza. AK a meglévő telephelyekre vonatkozóan – a közbeszerzési dokumentáció részeként - a telephelyek
alaprajzait rendelkezésre bocsátja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 098 - 257712
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Paks II Zrt. által használt telephelyek takarítása és gondnokolása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/13 (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: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
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: 395000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A keretmegállapodás aláírásának napja: 2022.04.29. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII.
törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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):

90910000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paks, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kiegészítő szójegyzék
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Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő(AK) részére a
keretmegállapodás(KM) aláírásától számított 36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig
az AK már meglévő és a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt AK létesítménygazdálkodásába kerülő
épületekben, telephelyeken. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft.
A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága a meglévő, és megvalósítás alatt lévő területekkel jelenleg
~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel
bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő.
Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) Feladatok:
havi, eseti takarítás.
3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
Feladatok: havi, eseti takarítás.
4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen
elhelyezhető létszám: 98 fő. Feladatok: napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:
5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904
m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető
létszám: 276 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások
Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények (jelenleg: Dankó P. utca, ABC, UYA, EBK) esetén:
Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00),
az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésben meghatározott óraszámban, a Feladat jellegéből, valamint a
telephely vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban.
Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. A rendszeres napi
gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a Feladat jellegéből, valamint a telephely
vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban, az Ajánlatkérővel
leegyeztetett munkaterv szerint.
Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban)
rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv
szerint.
Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal,
ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon
7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv
szerint.
Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00
óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő
takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap
időtartamú lehet.
Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa
Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása,
általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti
időtartamban elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom
maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő
takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban,
minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat
az AKvel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.
Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása
érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése,
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illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének
rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig.
A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles
gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK
havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.
Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges
valamennyi dologi jellegű kiadást, ideértve különösen a szükséges gépek, eszközök rendelkezésre állásának
biztosítását, azok kiszállási, logisztikai, organizációs és menedzsment jellegű költségeit, továbbá a takarításhoz
szükséges tisztítószerek, higiéniai termékek és egyéb kiegészítők folyamatos biztosításának költségét is. A
telephelyekre vonatkozó részletes műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok,
valamint az annak részeként megküldött Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció)
tartalmazza. AK a meglévő telephelyekre vonatkozóan – a közbeszerzési dokumentáció részeként - a telephelyek
alaprajzait rendelkezésre bocsátja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 395000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
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 Keretmegállapodás módosítása során kizárólag a Keretmegállapodás 4.3. pontjában rögzített vállalkozói
egységárak kerültek 3,3 % mértékkel megemelésre.
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: 2022. évre a minimálbér összegére, valamint az infláció mértékére
vonatkozó változások,rendelkezések,illetve a kezelőszerek,papírtermékek piaci árának túlzott mértékű
megemelkedése együtt indokolttá teszik a KM módosítását,de kizárólag olyan mértékben,amelyek
objektív módon alátámaszthatók,igazolhatók.A minimálbér emelkedése a 2018–2020 közötti időszakban
minden egyes évben 8% volt,így a közbeszerzési ajánlat megadásakor Vállalkozó 8%-os átlagos
minimálbér emelkedéssel kalkulálhatott.A 2022. évi minimálbér emelés 32 600 Ft az előző évhez
viszonyítva,ami 19,5%-ot, a 2020. évi bázishoz viszonyítva 24,2%-ot jelent.A tényleges gazdasági hatás
vizsgálatánál figyelembe kell azt is venni, hogy eközben 2022. jan. 1-től a szociális hozzájárulási adó
15,5%-ról 13%-ra csökkent,és ezzel egyidőben megszűnt a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó fizetési
kötelezettség is.Ezen körülmények együttesen azt eredményezik, hogy a Vállalkozót, mint foglalkoztatót
terhelő befizetés a 2022.évben 17%-ről 13%-ra csökkent, ami számára 4% mértékű megtakarítást
jelent. A 2020. évi 161 000 Ft-os havi minimálbér szociális hozzájárulási adóval és szakképzési
hozzájárulással(összesen 17%)növelt összege 188 370 Ft.Következetes trendszámítással tovább
számolva(évi 8% minimálbér emelés, változatlan közterhek)a havi bruttó személyi jellegű ráfordítás 2022ben 219 715 Ft lenne.Ezzel szemben a tényleges érték(magasabb minimálbér, alacsonyabb közteher)226
000 Ft.A kettő különbsége 6 285 Ft, ami azt jelenti, hogy a 2022. évi tényleges személyi jellegű ráfordítás
3,3%-kal magasabb a 2020. évi tényleges személyi jellegű ráfordítás alapján trend mentén számított
2022. évi értékénél.Hasonló levezetést alkalmazva az anyagokra, a közbeszerzési ajánlat elkészítésekor a
2015-2019. évi tényleges fogyasztói infláció átlagos értéke 1,8% volt.A 2021. évi tény infláció 5,1%. A 2021.
évi tény fogyasztói árindex 3,3%-kal magasabb a 2015–2019. évi átlagnál.Amennyiben a fogyasztói kosarat
alkotó mosó- és tisztítószerek inflációját nézzük, a 2015–2019. évi tényleges fogyasztói infláció átlagos
értéke 0,5% volt. A mosó és tisztítószerek 2021. évi tény inflációja 3,7%. A mosó és tisztítószerek 2021.
évi tény fogyasztói árindexe 3,2%-kal magasabb a 2015–2019. évi átlagnál.A fenti részletes és objektív
levezetés alapján a KM módosítás keretében a vállalkozási egységáraknak 3,3 % mértékű megemelése
indokolt. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket, elsődlegesen a 2015. évi CXLIII. törvény,
valamint az ahhoz kapcsolódó joggyakorlatot figyelembe véve a KM módosítására a Kbt. 141. § (4) bek.
c) pontjában foglaltak alapján, a ca)-cb és cc) pontokban előírt valamennyi feltétel együttes fennállása
alapján van lehetőség.A Kbt. 141. § (4) bek. ca)-cb és cc) pontjaiban foglaltak alapján a KM módosítására
abban az esetben kerülhet sor, ha
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A KM új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. c)
pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.A Kbt. 141.
§ (4) bek. ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel
arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre. A fenti indoklásban részletesen kifejtett - és számszerű tényadatokkal is
alátámasztott - indoklás alapján 2022. évben mind a minimálbér összege, mind az éves infláció mértéke
olyan rendkívüli, előre nem látható mértékben emelkedett, amely jóval meghaladta az ajánlat benyújtását
megelőző években tapasztalt szokásos mértékű emelkedést, így azzal Vállalkozó az ajánlat megadásakor a
legnagyobb gondosság mellett, a beszerzés körülményeinek ismeretében sem számíthatott.
A KM módosítását indokoló körülmények, vagyis az infláció s a minimálbér ilyen jelentős mértékű
megemelkedéséről Vállalkozónak az ajánlata megtételekor nem volt tudomása, illetve azok a Felek által
kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja
szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul. A Kbt. 141. § (4) bek. cb)
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alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A KM módosításának eredményeként
nem változik meg a szerződés általános jellege, mivel a KM új elemmel nem egészül ki, továbbra is a KM
szerinti szolgáltatásokat az eredetileg meghatározott Feladatspecifikáció szerint szükséges Vállalkozónak
teljesítenie, a KM kitételei nem változnak.Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bek. cb) alpontja szerint jelen
módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.A Kbt. 141. § (4) bek. cc) alpontja
szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan
módosításra kerül sor, amelyek a Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a
szerződéses ellenérték (keretösszeg) változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bek. cc) alpontja
szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.A módosítás
kizárólag a vállalkozói egységárakat érinti, amellyel összefüggésben nem kerül sor a keretösszeg
megemelésére,így az nem eredményezi az eredeti szerződéses érték emelkedését.
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: 395000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 395000000 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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Szent Lázár Megyei Kórház (9379/2022)
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: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZLMK SBO eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000402882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Haemodinamikai berendezések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
- Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel 1 db
- Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciós radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel 1 db
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Az ajánlati ár a termékek árai mellett magában kell hogy foglalja:
- a megvásárolt készülékek leszállítását és üzembehelyezését
- a sürgősségi betegellátó osztály személyzetének oktatását és a készülékek betanítását
- a készülékek online illesztését a sürgősségi betegellátó osztály rendszeréhez
- Az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, telepítése, üzembehelyezése, kezelésének oktatása, (évente
egy szakszervizes karbantartása) 24 hónap jótállás időn belüli előírás szerinti karbantartása és szervizelése az Eladó
kötelezettsége.
A jótállási idő 24 hónap.
Az átadás-átvételi eljáráson a próbaüzem időtartama 8 óra, betanítás 2 fő 8 órás időkeretben.
(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: 16 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 187 - 450057
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Haemodinamikai berendezések
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60780502
Postai cím: Virág Benedek Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
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: 695000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. május 3.
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
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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
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:
2022/05/09 (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):

33111000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel 1 db
- Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciós radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel 1 db
Az ajánlati ár a termékek árai mellett magában kell hogy foglalja:
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- a megvásárolt készülékek leszállítását és üzembehelyezését
- a sürgősségi betegellátó osztály személyzetének oktatását és a készülékek betanítását
- a készülékek online illesztését a sürgősségi betegellátó osztály rendszeréhez
- Az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, telepítése, üzembehelyezése, kezelésének oktatása, (évente
egy szakszervizes karbantartása) 24 hónap jótállás időn belüli előírás szerinti karbantartása és szervizelése az Eladó
kötelezettsége.
A jótállási idő 24 hónap.
Az átadás-átvételi eljáráson a próbaüzem időtartama 8 óra, betanítás 2 fő 8 órás időkeretben.
(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: 2020/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 695000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60780502
Postai cím: Virág Benedek Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
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):
2. módosítás:
1. Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a határidős adásvételi szerződés 29. pontja, az alábbiak
szerint módosul:
29. A teljesítési határidő: 2022. június 30., a Vevő előteljesítést elfogad.
2. A határidős adásvételi szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
érvényben maradnak.
1. módosítás:
II. Szerződésmódosítás tárgya
1. Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a határidős adásvételi szerződés 29. pontja, az alábbiak
szerint módosul:
29. A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap, a Vevő előteljesítést elfogad.
2. A határidős adásvételi szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
érvényben maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A határidős adásvételi szerződés 1. sz. módosítását követően a 29. pontban
meghatározott 20 hónap teljesítési határidő, az alábbi szakmai indokok alapján nem tartható:
Eladó bejelentése alapján a kialakult geopolitikai helyzet miatt bekövetkezett nyersanyaghiány a
berendezések szállításában késedelmet okozott, ennek következtében Felek a szállítási határidőt közös
megegyezéssel módosítják (1. és 2. melléklet)
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: 695000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 695000000 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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ELI-HU Nonprofit Kft. (9696/2022)
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: 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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000677572022/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 | 2022.92

472

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/EKR000677572022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés
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:
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000677572022
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:
Az ELI Lézerközpont épületeiben található tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek (CCTV- szoftver
követés nélkül, behatolás jelző-, beléptető és felügyeleti rendszerek karbantartása) karbantartása évi négy
alkalommal.
Az ajánlattevő feladata a Siemens MM8000/Desigo CC V5 integrált felügyeleti rendszer karbantartása:
Behatolásjelző (Siemens): Az ajánlattevő feladata, hogy az illetéktelen behatolások jelzésére, az illetéktelen
behatolók elriasztására, helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon, és személyvédelmi rendszer
felülvizsgálata, karbantartása.
Beléptetőrendszer (Siemens): A kutatóközpont épületeiben meghatározott pontokon alkalmas személyek
azonosítására, regisztrálására és megadott jogosultságok alapján megfelelő mechanikai eszközökkel a
mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására szolgáló kiépített beléptető rendszer, az annak
részét képező menedzsment rendszer és a dozimetriai rendszerrel való kapcsolatot biztosító egyedi
illesztő szoftver karbantartása.
Biztonsági kamera rendszer (Siemens Seetec): Az ajánlattevő feladata a lézerkutató központban
meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi IP CCTV rendszer karbantartása,
amely a képek rögzítést és visszajátszását biztosítja.
A karbantartás az alábbi főbb feladatcsoportok szakszerű elvégzését jelenti:
A teljes rendszer ellenőrzése
• perifériák és központi elektronika tesztelése, elszennyeződés ellenőrzése a törvény által előírt
gyakorisággal
• vezérlések próbája,
• kettős áramforrás működőképességének ellenőrzése,
• vezetékek ellenőrzése
Kezelés, üzemeltetés
• frissítő kezelői oktatások (új kezelő személyzet számára),
• kezeléssel kapcsolatosan ingyenes telefoni felvilágosítás,
• A törvény által meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése
• kezelőegységek, kezelői felületek működőképességének ellenőrzése, tisztítása adatkarbantartás
• két karbantartási ciklus között eltelt időben történt adatváltozások felvitele a rendszerre
• A szoftverek verziószámának ellenőrzése és az új szoftverváltozatok letöltése (külön árajánlat és
megrendelés után)
• felújítás (megrendelés esetén)
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Az elhasználódott egységek cseréje (pl. akkumulátorok, gázérzékelő szenzorok), továbbá az
elszennyeződött érzékelők megtisztítása külön megrendelés szerint.
Megrendelő az ajánlati ár részeként elvárásként fogalmazza meg, hogy Ajánlattevő 24 órás hibabejelentő
szolgáltatást üzemeltessen, a felmerülő hibák javításáról pedig a bejelentést követő munkanap végéig
javítási ajánlatot küldjön, melyet a fenti bekezdés szerint Ajánlatkérő megrendelhet.
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 karbantartással és a hibaelhárítási szolgáltatással érintett
tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek műszaki szempontból összefüggő, közös vezérlés alatt álló,
egységes rendszert képeznek, ezért a jelen közbeszerzési eljárásban nem lehetséges részajánlattételre
lehetőséget adni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50312300-8

További tárgyak:

50324200-4

Kiegészítő szójegyzék

50330000-7
50340000-0
50532000-3
50600000-1
72250000-2
72267000-4
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:
Az ELI Lézerközpont épületeiben található tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek (CCTV- behatolás
jelző-, beléptető és felügyeleti rendszerek) karbantartása a műszaki leírásban részletezett feladatok és
mennyiségek tekintetében.
A létesítmény hasznos alapterülete: 25 000 m2.
A karbantartással érintett rendszerek:
A Siemens MM8000/ Desigo CC V5 integrált felügyeleti rendszer összes elemének teljes körű
karbantartását évente négy alkalommal kell elvégezni. A karbantartással érintett eszközök listáját a
műszaki leírás tartalmazza.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

475

Tűzjelző rendszer (Siemens) karbantartás: Az ajánlattevő feladata, az intézmény területén felszerelt
tűzjelző rendszer rendszer karbantartása évente négy alkalommal, amely fogadja az objektumban
felszerelt érzékelőket és jelzést adó eszközöket (tűz, füst).
Cerberus Pro oltásvezérlő rendszer karbantartás: évente egyszer, illetve negyedévente szemrevételezéssel
történő ellenőrzés
Az érzékelő rendszer vonatkozásában a karbantartás megegyezik a tűzjelző rendszer karbantartásával.
Gázjelző rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
CCTV rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
SPC behatolásjelző rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
Beléptető rendszer (SiPass Integrated MP2.85) karbantartás: évente négy alkalommal
A karbantartással kapcsolatos konkrét szakmai elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás megkezdésének
határideje a hiba bejelentésétől számítva (legkedvezőbb szint: 8 óra, legkedvezőtlenebb szint 48 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Áfa nélkül számított vállalkozói díj (Ft.-ban) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

476

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ugyanakkor a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése alapján bármely előírt 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 Kbt. 188. § (4) bekezdése szerint
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az
ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás). Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a
határozatot, mely kimondja az érintett gazdasági szereplő megbízhatóságát. Az ilyen tartalmú végleges/
jogerős határozatot az ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. §-ának (2)
bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az
ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt
kizáró okok hatálya alá. Ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e
pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia
kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását /Korm. rendelet
17. § (1a) bek./.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolni az EKR található űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k)
és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat.
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: P/1-P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt P/1-P/3. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel
teljesül, azoknak megfelel.
P/1-P/2. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes
igazolására felhívott ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – áfa nélkül számított – teljes árbevételéről és közbeszerzés
tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevételéről szóló
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nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
P/3. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására
felhívott ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adózott
eredményre vonatkozó részeit kell csatolnia (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pont, valamint Kbt. 114. § (2) bek.
utolsó előtti mondata].
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,
a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után
kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – áfa nélkül számított – közbeszerzés
tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevételéről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (2) bek].
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. §-ának (3) bek-re, a Kbt.
65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bek-eiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben, a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben
foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes
árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összességében - az általános forgalmi adó nélkül számítva - nem éri el a 11.000.000.- Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
és/vagy javítása) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében – az általános forgalmi adó nélkül számítva – nem
éri el a 8.000.000.- Ft-ot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után
kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési
ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása)
származó árbevétele – általános forgalmi adó nélkül számítva – nem éri el a 8.000.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bek negyedik mondata alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti,
hogy az általa igazolni kívánt M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
M/1. A Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására felhívott ajánlattevőnek
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett, legjelentősebb szolgáltatási tárgyú referenciamunkákat – figyelemmel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 23. §-ában foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő
nyilatkozatával kell igazolnia [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2)
bek. utolsó előtti mondata].
A szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak, illetve az ajánlattevő
referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a
szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, a szolgáltatás mennyiségét,
a teljesítés (részteljesítés) idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hónap/nap
formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
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feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt.
65. § (7), (9) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (11) és (12) Kbt. 69. § (11) és a (11a)
bekezdései is irányadók.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek-ben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekben,valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három évben nem rendelkezik legalább 12 hónapon át folyamatosan és
az előírásoknak, szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan
referenciamunkával vagy referenciamunkákkal, melynek tárgya összesen legalább 18 000 m2 hasznos
alapterületű létesítmény komplex tűzjelző és biztonságtechnikai berendezéseinek és/vagy rendszereinek
karbantartása és/vagy hibaelhárítása volt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A hibás teljesítésért kikötött kötbér alapja a Vállalkozót a szerződéstervezet 27.1 pontja alapján megillető
– áfa nélküli - vállalkozói díj, napi mértéke a hibás teljesítés megszüntetéséig terjedő időszakban a
kötbéralap 0,5 %-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek alapja és mértéke az áfá-t nem tartalmazó vállalkozói díj 20 %-a.
Késedelmi kötbér, melynek alapja és mértéke a késedelemmel érintett elszámolási időszakban Vállalkozót
megillető – általános forgalmi adó nélkül számolt - eseti vállalkozói díj és a kiszállási díj összegének 2 %-a
naponta.
Az adott elszámolási időszakban felmerült késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott
elszámolási időszakban a késedelmi kötbéralap 20 %-át
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vételárat a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján,a kiállított számla kézhezvételétől számított
30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, valamint azt sem írja elő,
hogy a nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezetet kellene létrehozniuk.
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
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/06/09 (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)
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vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A minőségi értékelési szempont esetén arányosítás módszere, az ár értékelési szempont esetében fordított
arányosítás módszere.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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. § (5) bekezdést.
2) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
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3) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2)
P/1.–P/3. és III.1.3) M/1. pontjai.
4) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartandó rendszerek mindegyikére (azaz CerberusPro, MM8000,
Desigo CC, SiPass, SPC, Siemens CCTV) vonatkozóan azok Gyártója (SIEMENS) vagy az általa erre feljogosított
szervezet által kiadott legalább „SIEMENS karbantartói partner” minősítéssel, vagy egyéb, ezen minősítésekkel
egyenértékű, a Gyártó vagy az általa erre feljogosított szervezet által kiadott olyan dokumentummal, amely
ajánlattevőt ezen karbantartási tevékenységek végzésére Gyártó elismeri. Ajánlattevő az ajánlata részeként
köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az előírt feltételeket igazoló okiratok másolatait.
5) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartandó rendszerek Gyártója (SIEMENS) vagy az általa erre
feljogosított szervezet által kiadott legalább „Siemens Building Technologies Rendszerház (Solution Partner)”
minősítéssel, vagy egyéb, ezen minősítéssel egyenértékű, a Gyártó vagy az általa erre feljogosított szervezet által
kiadott olyan dokumentummal, amely ajánlattevőt a karbantartandó rendszerek tekintetében terméktámogatás
nyújtására elismeri. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes,
az előírt feltételeket igazoló okiratok másolatait.
6) Ha az ajánlattevő a 4) és 5) pontokban előírt minősítéssel nem rendelkezik, akkor köteles csatolni
szándéknyilatkozatot arról, hogy legkésőbb a szerződéskötésig az előírt minősítést megszerzi és bemutatja az
ajánlatkérőnek. Az ajánlattevőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy a minősítés megléte a
szerződéskötés feltétele, ennek elmulasztása visszalépésnek minősül, mely lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő a
második helyezettel kössön szerződést.
7) FAKSZ: dr. Kelemen Zoltán, lajstromszám: 00185
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
9) Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján] történik.
10) Jótállás: a beépített, új alkatrész cserét igazoló teljesítési igazolás (tevékenység kimutatás) Megrendelő általi
elfogadásától számított 12 hónap.
11) Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban lehetőséget biztosít a megrendelni kívánt szolgáltatással érintett
rendszerek helyszíni megtekintésére. A helyszíni szemle időpontja: 2022. május 26. 10.00 órától. Találkozási pont:
6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Főporta.
12) Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendeletet, amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek
közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való részvétele
tekintetében.
A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén TILOS bármely közbeszerzési szerződés vagy
koncessziós szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések
teljesítésének folytatása.
A rendeletet 2022. április 9-től kell alkalmazni. A rendelet közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály, az
ajánlatkérők tehát azt magyar jogi rendelkezések közvetítése nélkül kötelesek alkalmazni. Erre figyelemmel
az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban átadott minta szerint köteles nyilatkozni arról, hogy vele és a
rendeletben előírt egyéb személyekkel szemben fennállnak-e a hivatkozott rendeletben meghatározott tilalmak.
A tilalmakba ütköző vagy nem megfelelő tartalmú, illetve a nyilatkozatot egyáltalán nem tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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
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Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9554/2022)
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: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11186748211
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babanics Rita
Telefon: +36 203649034
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.edv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.edv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657242022/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/EKR000657242022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szennyvíztisztító telep fúvóberendezések cseréje
Hivatkozási szám: EKR000657242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31158300-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunaharaszti szennyvíztisztító telep fúvóberendezések cseréje
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): AK a 307/2015. Kr. 4. § (3) bek. alapján megvizsgálta a
beszerzés tárgyának jellegét és a részajánlattétel biztosítását nem találta indokoltnak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvíztisztító telep fúvóberendezések cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31158300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2330 Dunaharaszti, szennyvíztisztító telep, 0168/9-0168/14 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5 db Aerzen GM 35S típusú fúvó cseréje 4 db fúvóra négy üzemelő oxikus medencetér légbevitelének
biztosítására plusz 1 db melegtartalék egységre Ajánaltkérő műszaki leírásában szereplő specifikáció és
kapcsolódó feladatok elvégzése szerint, ideértve a telepítés és beüzemelés feladatait is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 naptári hónap jótállási időn felül vállalt
többlet jótállási idő vállalása (egész hónapban megadva 0-24 hónap között) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: K.1. AK előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet AT, AV és alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének h)k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt),
akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a kizáró okok tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
az ajánlatukban nyújtsák be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
K.Ig.1. AT (közös ajánlattétel esetén minden AT külön-külön) a Kbt. 114/A. §-ának (1) bek. és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
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kizáró okok hatálya alá, valamint Kbt. 62. § -a (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontját a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. §-a i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bek. h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott
határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az AT 17. § (1) bek. szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell
a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását (321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (1a) bek.).
K.Ig.2. Az AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni, azaz Ajánlattevő
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban írt kizáró okok. A tárgyi nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK jelen
eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK jelen eljárásban nem ír elő szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben és a Kbt. 114. § (2) bek.-ben
foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben és a Kbt. 114.
§ (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények
tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AT-nek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. § alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett
napjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (turbófúvó szállítása
és üzembehelyezése) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1a) bek. alapján az
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat/kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű
referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az
alábbiakat tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
- a referencia tárgyának (turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) ismertetése (valamennyi olyan
információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének
megállapíthatóságához szükséges);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban);
- a szállítás mennyisége (db mértékegységben kifejezve);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
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Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz
adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgyára
(turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen
tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,
valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy
kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások
rendelkezésre állását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők
közül melyik fogja az előírt feladatokat elvégezni.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű
másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
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.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges
követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái
összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.
§ (5) bek. szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő elfogadja az előírt referencia mennyiség több szerződés útján történő igazolását, amely
maximum 3 szerződés lehet, azonban minden egyes referencia munkának adásvételt és üzembehelyezést
is kell tartalmaznia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen legalább 3 db, legalább
a közbeszerzés tárgya szerinti áru (turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) szállításáról szóló, a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a KÉ-ben megjelent felhívás VI.4) pontjában
rögzített időpont az irányadó.
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 és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési, jóteljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek
szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték
lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Eladó jogosult 1 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani a szerződésben foglalt előírásoknak
megfelelően.
Késedelmi kötbér: teljes nettó ellenérték 2%-a/nap, de max. vételár 20%-a
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 20 %-a.
Teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték a szerződéstervezet szerint. Teljesítési biztosíték és jótállási
biztosíték mértéke és egyéb vonatkozó előírások a szerződés tervezet szerint.
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Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz
AT számláját AK a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK
az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a
kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1),
(5) - (6) és (10)-(11) bek. is irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá
tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra,
amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a
nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses
ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
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)
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
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, részben
elektronikusan benyújtott ajánlat (pl.: tesztpéldány bekérése) esetén: különösen annak (1d) bek.-e, a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar
esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.9) 18. pont szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Rövidítések: AK-ajánlatkérő AT-ajánlattevő AV-alvállalkozó KD-Közbeszerzési
Dokumentumok KH-Közbeszerzési Hatóság EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Ptk. - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Kr.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai
szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 213/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
végzi.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
5. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési
Dokumentumokban.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában a megajánlott termékek gyártmányát ás típusát meg kell jelölnie, mely megajánlást
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekint. Nyilatkoznia kell arról, hogy valamennyi a műszaki leírásban szereplő
előírásnak és funkcionalitásnak megfelel a megajánlott termék és szolgáltatás. Ajánlattevőnek a megajánlott
fúvók műszaki leírásnak való megfelelőségét és munkaponton mért teljesítményét is a termék műszaki
dokumentációjával vagy amennyiben a műszaki dokumentációban nem szerepel ezt az adatot gyártói
nyilatkozattal kell igazolnia. Ajánlatkérő a beszerelést követően is ellenőrzi a megfelelőséget és a megadott
adatok helyességét a próbaüzem során is.
7. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és a 114. § (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu
elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
részéről az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői
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aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.
9. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 10-13.§-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
10. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5.§, azaz AK a Kbt. 74. § (2) alapján
kizárja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában - az áruk
összértéke tekintetében - 50 %-ot meghaladóan - olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást
nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell az AT nyilatkozatát a megajánlott áruk származási országáról.
13. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket (a továbbiakban:
AT), hogy jelen eljárásban a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
14. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat
15. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
16. AK az alábbi helyszínen és időpontban helyszíni bejárást tart: 2022. május 18-án 10:00 órakor, helye: 2330
Dunaharaszti, szennyvíztisztító telep, 0168/9-0168/14 hrsz Találkozó helye: 2330 Dunaharaszti, szennyvíztisztító
telep bejáratánál, 0168/9-0168/14 hrsz.
17. Ajánlattevőnek a részletes árajánlatát az Árrészletező dokumentum útján nettó FT-ban kell megadnia és annak
mindösszesen értékét a Felolvasólapon feltüntetnie, mint értékelésre kerülő mindösszesen nettó ajánlati árat.
18. Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Ajánlati ár (súlyszám:
70), 2. Többlet jótállási idő vállalása (súlyszám: 30).
A VI.3.5) pontban rögzített ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont:
fordított arányosítás, 2. részszempont: (az AK által kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli többletjótállás
hónapokban) – a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának V. pontja (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Jótállási idő kezdete a szerződéstervezet szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (9848/2022)
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: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita főosztályvezető
Telefon: +36 28522000
E-mail: tender@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000391162022/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 | 2022.92

494

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/EKR000391162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000391162022
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:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Épület bruttó alapterülete (földszint) 743,98 m2
Meglévő szintek száma 5(pince+földszint+3 emelet)
Hasznos alapterület 2382,4 m2
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot
kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek
tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes
körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken
felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés
alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott 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, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak a KD-ben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya – építési beruházás – egymásra épülő
feladatokból áll, az egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen történő munkavégzés több kivitelező
által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti.
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Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a részajánlattétel biztosítása
nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. A szerződés keretében elvégzendő kivitelezési
munkák egy összefüggő műszaki egységet alkotnak, ezért műszaki szempontból költséghatékonyabban
megoldható a kivitelezés részekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A kiírásban olyan
jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek
oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen
nem bonthatók részekre. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az
érvényesíthető jótállási és szavatossági igény.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45262500-6

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Hrsz. 8044/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Épület bruttó alapterülete (földszint) 743,98 m2
Meglévő szintek száma 5(pince+földszint+3 emelet)
Hasznos alapterület 2382,4 m2
A MATE felújítja a tulajdonában levő gödöllői Tessedik úti „B” épület belső tereit irodai hasznosítás
céljából.
Az épület az 1970-es években épült, vb. szerkezettel, kitöltő falazattal, utólagos hőszigeteléssel, új
műanyag nyílászárókkal, kisebb részben alu portálokkal.
A tervezett belső átalakítás minimális bontási munkálatokkal jár, igyekszik alkalmazkodni a korábban
kialakított irodai kiosztáshoz. A vizesblokkok viszont teljesen fel lesznek újítva, szintenként új teakonyha
készül. Teljesen megújul az épület elektromos hálózata, informatikai rendszere, új légtechnikai, valamint
klíma rendszer készül. A fűtésrendszert az épület külső hőszigetelésével egy időben újították fel, ezért, az
érintett helyiségek kivételével átalakítása nem indokolt. A padlóburkolat teljes egészében ki lesz cserélve,
akárcsak a folyosói álmennyezetek.
Bontás: a teljes padlóburkolatot (aljzatbetonig), a vizesblokkok belső falait, szanitereket, illetve az összes
csempeburkolatot, valamint a folyosók meglévő álmennyezetét, ahol új álmennyezet készül.
Új építés: 10 cm vastag szerelt gipszkarton válaszfalak készülnek , kőzetgyapot hangszigeteléssel kitöltve.
A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton készül. A gépészeti áttörések körül min. EI 30-as minősítésű
tűzgátló előtét, és válaszfalakat kell készíteni. A falak, mennyezetek diszperzit festéssel lesznek mázolva,
vizes helyiségekben 2,10 m magasságig csempeburkolat készül. A szükséges helyeken javítandó a
meglévő vakolat. A közlekedők felett, 2,40 m magasságban lamellás, fém álmennyezeti rendszer készül,
áttört kialakítással. A férfi-, női- és az akadálymentes mosdókban monolit gipszkarton álmennyezet készül,
2,75 m-es magasságban.
Mindenütt, ahol csempézés készül, illetve a vizes helyiségek gres-lap padlóburkolata alá kenhető
vízszigetelés kerül. A belső nyílászárók (ajtók) teljesen ki lesznek cserélve, ~100 x 210 magasságú
akadálymentes használatot biztosító ajtókra. Az új ajtók fém, blokktokos, furatos forgácslap betétes,
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laminált felületű ajtók lesznek, vizes helyiségekben nedvestéri kialakítással. A WC- vizesblokkok belső
moduljai szerelt, paravánfal kialakításúak.
Az irodákban PVC padlóburkolat, a vizes helyiségekben, folyosókon csúszásmentes gres lap burkolat
készül.
A gépészeti kültéri egységek elhelyezése érdekében a meglévő tető födémet minimális mértékben át kell
törni, a meglévő szigetelést meg kell bontani. Az áttörések helyén a bitumenes lemezszigetelést össze kell
dolgozni a tervezett elemekkel, és helyre kell állítani.
A légtechnikai tetőfelépítmény kívülről fémlemezburkolatot kap.
A tervezett felújítás az épület meglévő homlokzati megjelenését nem érinti!
A meglévő lapostető, a gépészeti áttörések helyén kiegészítendő, a lapostető, az új részletrajz szerint
kialakított tetőfelépítményhez vízhatlan módon rögzített. A tetőfelépítmények kívülről RAL 7016,
antracitszürke színű Prefa Prefalz korcolt fémlemez burkolatot kapnak.
Gépészet:
Vízellátás, csatornázás, központi hűtés, légtechnika kialakítása.
Az épület központi hidegvíz ellátása biztosított. A vizesblokkal mellett épület mellett meglévő beton
mérőaknában vízbekötés és a mérési lehetőség biztosított, új bekötés nem tervezett. Az épületben
tervezett új berendezési tárgyak számára új HHV hálózat készül. A HMV ellátást helyileg elektromos
forróvíztározókban biztosítjuk. A keletkezett szennyvizet épületen belül új hálózaton keresztül
gravitációsan vezetjük el és csatlakozunk meglévő szennyvízbeállásokra.
Az épületben a 2000-es években a központi radiátoros fűtés teljeskörű felújítása megtörtént, a zárt fűtési
rendszer, hőközpont jelen felújítás keretin belül nem kerül átalakításra, felújításra.
Az épületben központi VRF hűtési rendszer készül helyiségekben kazettás beltéri egységekkel, önálló
termosztátos szabályozási lehetőséggel, a kültéri egységeket tetőn tartószerkezeti terv szerinti acél
tartószerkezeten elhelyezve.
A kondenzvíz elvezetést új kondenzvízhálózaton keresztül biztosítjuk és csatlakozunk a tető csapadékvíz
ejtővezetékeire.
Az épületen belül rejtett módon szerelt csapadékvíz ejtővezetékeket állagvédelmi okokból (ázásokra utaló
jelek) teljes épületmagasságban cseréljük.
Az épületben központi hővisszanyerős szellőztető rendszer készül, helyiségenkénti befúvással és
elszívással, temperált levegő bevezetéssel, a központi légkezelőt tetőn tartószerkezeti terv szerinti
acél tartószerkezeten elhelyezve. A vizesblokkok számára központi elszívó rendszer tető felett történő
kivezetéssel.
Villanyszerelés
Az elektromos hálózat teljes egészében felújításra kerül, gyengeáramú munkák közül az épületfelügyeleti
rendszer készül el.
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot
kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek
tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes
körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken
felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés
alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott 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, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3.) pont M/1.1) alkalmassági követelménynek megfelelő
szakember (MV-É) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.2) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-ÉG)
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3.) pont M/1.3) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-ÉV)
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) II.2.7) pont pontosítása: EKR technikai korlátja okán irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre:
A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének
időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 150. naptári nap.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését
követő 3 munkanapon belül.
2) A II.2.5) ponthoz: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb,
10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
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Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok
tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,
illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri
megadni, azaz árazott költségvetés „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegeit összeadva, mint
(összesített) nettó ajánlati árat
kell beírni, tartalékkeret nélkül!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
kizáró okoknak való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint
kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó, az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával
igazolható. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
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 - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő
által előírt igazolásokat csatolni. Ezen igazolásokban az ajánlattevő köteles megadni az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal
élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az
alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
M.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember tekintetében:
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban
szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai számát és a jogosultság
megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen
pozíció tekintetében kerül megjelölésre.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal
egyenértékű jogosultsággal) akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi
dokumentumok benyújtásával:
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű
aláírásával ellátott szakmai önéletrajz az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal.
Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az
ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) és
csatolni kell a szakember saját kezű aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a megjelölt, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberek már
rendelkeznek az alkalmasság körében előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmassági
követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a rendelkezésre álló közhiteles kamarai nyilvántartásból
ellenőrzi.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű felelős fordítását szükséges csatolni.
Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal
kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének
vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama
tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész
számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a
kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe!
M.2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített
jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni.
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Az igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat:
- az építési beruházást teljesítő vállalkozó neve;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége;
- az építési beruházás tárgya;
- az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól - év, hó, napig);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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 konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes 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 építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban
az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
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 - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdés, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) foglaltak irányadóak az
igazolás során
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.1.1.) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet
VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy
ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2.) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet
VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti „Építménygépészeti szakterület” MVÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3.) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI.
Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy
ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. A nyertes AT
által teljesítésbe bevont szakembernek kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig rendelkeznie
szükséges.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, legfeljebb három
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szerződés keretében teljesített, legalább összesen 1000 m2 hasznos alapterületű épület építése és/
vagy felújítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése tárgyú, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult
referenciával, mely tartalmaz magasépítési, gépészeti és villamos szakipari munkákat is.
Az alkalmassági követelmény több, de legfeljebb három referenciaigazolással igazolható.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év) alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Nyertes AT-nek felróható ok miatti késedelmes teljesítés esetén az AK naptári
naponként 0,75 % kötbérre jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A
kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja
a maximumot (nettó - tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 20%-át), AK a szerződéstől elállhat,
illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. Ha az átadásátvételi eljárás során az AK, vagy műszaki ellenőr a nyertes AT teljesítésében olyan súlyos hibát állapít
meg, amely az eredmény rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, ezen esetben AK az átvételt
megtagadja, azaz a teljesítést nem fogadja el és beállnak a jelen pontban a késedelemre fent rögzített
jogkövetkezmények.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan
teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a -, amennyiben a nyertes AT teljesítésében az
eredmény rendeltetésszerű használatát lehetetlenné nem tevő hiba van és AK vagy a műszaki ellenőr
kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére, legkésőbb az átadásátvételi eljárás folyamán AK által
megszabott reális határidőre a felmerült hibák kijavítását a nyertes AT nem végzi el.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul,
AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes
AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó – tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 30 % - ának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nak. Nyertes AT meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles különösen akkor, ha AK a nyertes AT hibájából él rendkívüli felmondási jogával. AK
– érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is,
ha a szerződés teljesítését nyertes AT a munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül
nem kezdi meg olyan okból, amiért nyertes AT felelős. A Vállalkozóval szemben érvényesíthető kötbér
igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés
követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap, kivéve, ha a 181/2003. (XI.5.)
Korm.rendelet valamely épületszerkezet, annak eleme tekintetében ennél hosszabb jótállási időt
rögzít, mely esetében ezen épületszerkezet, annak elemei tekintetében a Vállalkozót a 181/2003. (XI.5.)
Korm.rendeletben előírt hosszabb időtartamú jótállási kötelezettség terheli.
Továbbiak a KD-ben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon
és tartalommal való igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a kiállított számla benyújtását követően a
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nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdései, illetőleg
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § foglaltak szerint.
A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő felek
átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján tartalékkeret megállapítására kerül sor az alapmennyiség
tekintetében, mely a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 5%-a mértékű. A
tartalékkeret felhasználásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül
számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja.
Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg fizetését a kötelezően biztosítandó 5%
mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásához, de az azon
felüli igényelt előleg nyújtását előleg visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely teljesítése igazolható
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az előleg
összege a végszámlában kerül elszámolásra. Az előleg igénybevétele nem kötelező.
Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, valamint 4 (négy) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad
lehetőséget. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult: részszámla
benyújtására: ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 15-40-60-80%-os készültségi szintjének elérésekor
jogosult a nettó szerződéses ellenérték 15-25-20-20%-ának megfelelő mértékben, Ajánlattevő a
végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület
rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés
alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték további 20%-ának megfelelő mértékben. A
tartalékkeret terhére elvégzett munkák ellenértékét a Vállalkozó a végszámlában jogosult feltüntetni.
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet, ill. jogi személy(projekttársaság)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
306/2010. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelméről
4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről
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45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól
284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
707/2021. (XII.15.) Korm. rendelet Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6)
bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően
történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000 HUF
A befizetés helye: OTP Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-22234780-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az AT választása
szerint teljesíthető: az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, illetve
átutalásával „MATE – MGI B - ajánlati biztosíték - EKR000391162022” közlemény feltüntetésével; pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek
feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és
hatályosnak kell lennie.
A részletszabályokat a KD tartalmazza.
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:
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján. /1.
részszempont (Nettó ajánlati ár): Fordított arányosítás, 2-4 részszempont: Kbt. 77. § ( 1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint. Részletesen a KD-ban.
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 eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít
a gazdasági szereplők részére. Időpont: 2022. május 23. 10:00 óra Helyszín: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
irodaépület főbejárat
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§
(1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési
dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A
közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu/ oldalon.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet,
továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait
figyelembe véve fog eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan
– a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
– üzleti titokról
– bemutatott szakember tekintetében.
– nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
– árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben)
– Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás,
- nyilatkozat Üvegkapu használatáról
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- Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása
7. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban meghatározott formai és tartami követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §
szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként
szerződő félnek, harmadik személyeknek és az alvállalkozóknak okozott károkra is kiterjedő, kivitelezésre
vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni. A biztosítás kárfedezeti
összege: legalább 400.000.000. HUF/év és 100.000.000 HUF/káresemény Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra,
hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez
előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő
felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell
az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal
rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11)
bekezdését. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
10. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések
tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
11. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint
értendő (CET).
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita (lajstromszám: 01233), Kővágóné Fábián
Júlia (lajstromszám: 00817)
13. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell az alkalmassági követelményekben előírt felelős műszaki
vezetővel. Ennek megfelelően legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel,
aki szerepel a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, és ezen jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt
fenntartja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultságoknak, illetve
nyilvántartásban szereplésnek a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést.
14. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül.
15. Továbbiak a KD-ben.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Nemzeti Bank (9638/2022)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
Telefon: +36 14282600
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.
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/EKR000488532022/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/EKR000488532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Cisco Umbrella tartalomszűrő előfizetése
Hivatkozási szám: EKR000488532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

510

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
UMB-PROFESSIONAL Cisco Umbrella Professional licenc előfizetés - fix 2000 db
UMB-PROFESSIONAL Cisco Umbrella Professional licenc előfizetés - opciós 200 db
Integrátori támogatás - fix 24 hónap
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 részajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem
teszi lehetővé, annak biztosítása gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos
szempontok figyelembevételével ésszerűtlen lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Cisco Umbrella tartalomszűrő előfizetése
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: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Bp. Krisztina krt. 55.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
UMB-PROFESSIONAL Cisco Umbrella Professional licenc előfizetés - fix 2000 db
UMB-PROFESSIONAL Cisco Umbrella Professional licenc előfizetés - opciós 200 db
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Integrátori támogatás - fix 24 hónap
(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: 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 igen
Opciók leírása: UMB-PROFESSIONAL Cisco Umbrella Professional licenc előfizetés - opciós 200 db
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkozatot kell
benyújtania, elektronikus űrlap kitöltésével a következők tekintetében:
- nyilatkozat a gazdasági szereplő Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozása tekintetében,
a Kbt.67.§ (1) bekezdése, Kbt. 114.§ (2) bekezdése, 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 17.§ (1) bekezdése szerint,
nyilatkozat a Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.
A Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolni (Kbt. 114.§ (2) bekezdés, Kr.17. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra.
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Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével a Kbt. 67.§ (4) bekezdése
tekintetében az érintett gazdasági szereplő (szerződés teljesítésében eljáró alvállalkozóra)
vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114.§ (1) bekezdése értelmében ajánlatkérő nem ír
elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A Kbt. 114.§ (1) bekezdése értelmében
ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114.§ (1) bekezdése értelmében ajánlatkérő nem ír
elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A Kbt. 114.§ (1) bekezdése értelmében ajánlatkérő nem ír elő
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
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: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás 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)
bekezdései; Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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:
A szerződéssel kapcsolatos feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
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
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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: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c)
bekezdéseiben foglatlak irányadók. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg [e-Kr. 15. § (2) bekezdés].
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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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:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül,
díjmentesen elektronikusan elérhetők az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők számára a következő címen:
https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR000488532022).
2. Ajánlatok benyújtása: elektronikus úton a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.-nek megfelelően az EKR-en keresztül a
fent hivatkozott eljárási számon.
3. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (Kbt.
68.§ (1), (1b) és (1c) bek., 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.)
4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek az EKR-ben az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők
rögzítésénél meg kell adnia valamennyi ajánlattevőt annak érdekében, hogy a szükséges elektronikus űrlapok
rendelkezésre álljanak.
6. Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat: a) Felolvasólap
(Kbt.66.§ (5) bekezdése szerint a Kbt.68.§ (4) bekezdése szerinti tartalommal) b) Ajánlattételi nyilatkozat
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(Kbt.66.§ (2) bek. szerint) c) Nyilatkozat kizáró okokról d) Nyilatkozat a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében e) Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában f) Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról g) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerint j)Nyilatkozat üzleti titokról l) Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
7. Ajánlattevő az ajánlatkérő által EKR-ben megadott iratminta alkalmazásával, papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat: Közös ajánlattevők Kbt.35.§ (2) bek.
szerinti nyilatkozata meghatalmazással
8. Ajánlattevő papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtsa be az alábbi
dokumentumokat: a) Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerint (adott esetben)
b) Aláírási címpéldány vagy aláírás minta vagy meghatalmazás vagy egyéni vállalkozó igazolása c) Öntisztázás
során a Kbt.64.§ (1) bekezdése fennállása esetén Kbt. 64.§ (2) bekezdése szerinti jogerős határozat A részletes
feltételeket dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9686/2022)
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: Pusztai Gréta
Telefon: +36 306330512
E-mail: pusztai.greta@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/EKR000661962022/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/EKR000661962022/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:
Fedett kerékpártárolók beszerzése vasúti megálló.
Hivatkozási szám: EKR000661962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

518

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45223110-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás pontos megnevezése: "Magyar Falu Program – Fedett kerékpártárolók beszerzése
vasútállomásokra, megállóhelyekre". A Magyar Falu Program részét képező helyszínekre egyenként tíz
kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló leszállítása és telepítése. Tervezetten 253 modul fedett
kerékpártároló telepítése Magyarország területén országszerte tervezetten 197 vasúti megállóhelyre,
állomásra. Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést kíván kötni nettó 386.597.000,- Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott keretösszeg 80 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.
II.1.5) Becsült érték:
386597000 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 jelen közbeszerzési eljárás keretében részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel a feladat műszaki komplexitására és a gazdasági szempontokra.
A közbszerzés tárgyát képező munkák jellege, összetétele nem teszik lehetővé a részajánlat tétel
lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Fedett kerékpártárolók beszerzése vasúti megálló.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223110-0

További tárgyak:

45232130-2

Kiegészítő szójegyzék
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45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezetten 253 db egyenként tíz kerékpár tárolására alkalmas min. 80 cm magas U-támaszokkal
kialakított fedett kerékpártároló modul leszállítása és telepítése. Vállalkozási keretszerződés keretösszege:
nettó 386.597.000 Ft. Lehívási kötelezettség: 80 %.
(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 2.1. M/2. pontban előírt szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai
tapasztalaton felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap) 15
2 2.2. Kiterjesztett jótállás vállalása (min. 0 - max. 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 386597000 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: 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.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
1. értékelési részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám 70
1.1. Modul egységár telepítéssel és alépítménnyel (nettó Ft/modul)* - súlyszám 58
1.2. Modul egységár telepítéssel (nettó Ft/modul)** - súlyszám 11
1.3. Ereszcsatorna és ejtővezeték egységára (nettó Ft/db) - súlyszám 1
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* Az egységár tartalmazza a kerékpártároló, az alépítmény készítés és a kerékpártároló telepítés
megvalósításához szükséges minden
költséget (anyag- és munkadíj, szállítási költség, stb.)
** Az egységár tartalmazza a kerékpártároló és meglévő alépítményre történő telepítésének
minden költségét (anyag- és munkadíj,
szállítási költség, stb.)
Az egységár tartalmazza az ereszcsatorna és ejtővezeték és telepítésének minden költségét (anyag- és
munkadíj, szállítási költség,
stb.). Az ereszcsatornák és ejtővezetékek a kapcsolódó kerékpártároló modullal egyszerre kerülnek
megrendelésre.
Az összes értékelési részszempontra vonatkozó ajánlat csak egész szám lehet, negatív érték nem ajánlható
meg, a negatív, vagy nem
egész számú megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
Értékelési módszer: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás. A 2.1. és 2.2. értékelési szempont:
egyenes arányosítás.
Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 0 pont a legkedvezőtlenebb, 10
pont a legkedvezőbb érték.
Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m)
pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja,
hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukkal együtt nyújtsák be.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak
fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá m) pontjai szerinti kizáró okok/EKR űrlap/.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a
10. § g) pont gb) alpontja
szerint köteles igazolni figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági
útmutatóban foglaltakat is. /EKR
űrlap/.
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében felhívja ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a
tényleges tulajdonos fogalmát a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja definiálja.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése h)-k), továbbá az m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot
az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési
szerződés teljesítésével
összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. /EKR űrlap/
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a
Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be,
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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 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.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától
kell számítani.
- Továbbá a Kbt. 63. § (3) bekezdés és a Kbt. 74. § (1) bekezdés rendelkezései is irányadóak.
- A Kbt. 64. § (1) pontja alapján az előírt kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor
a törvényben
meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - 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 végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja
alapján, ha a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási peresetén a bíróság a 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni.
- A kizáró okok igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes
szabályokat a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
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) folytatása:
- Ebben az esetben nem kell a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumokat benyújtani,
mivel a kamarai jogosultság megléte feltételezi mindezek meglétét.
- Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor rendelkezik, de az alkalmassági
követelményben és az értékelési szempontban előírt jogosultságon felül előírt többlettapasztalatot úgy
kívánja bemutatni, hogy a bemutatni kívánt többlettapasztalat időtartama a jogosultság megszerzését
megelőzően kezdődik, úgy azt megteheti, azonban ebben az esetben be kell mutatnia a jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlatot is.
1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot.
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2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. - a
szakember kamarai
jogosultságát, és a kamarai jogosultság megszerzésének dátumát. - a szakember által megszerzett,
alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése,
minimálisan az alábbi adatok megadásával: • szakmai tapasztalat rövid bemutatása (az előírt alkalmassági
feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, a projekt megrendelőjének megnevezése,
szakember által betöltött pozíció az adott projektben)
- elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év,
hónap), vége (év, hónap), oly módon, hogy az M/2) alkalmassági feltétel megállapítható legyen
- elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott M/2. alkalmassági minimumkövetelményben
előírton felüli többlettapasztalat (értékelési szempontra tett felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása
(0-36 hónap)).
3. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember által
aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. (adott esetben, KD V/9. sz. melléklet)
- Ebben az esetben nem kell a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumokat benyújtani,
mivel a kamarai jogosultság megléte feltételezi mindezek meglétét.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
szerint előírt, szakember – végzettségére, illetve képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha
az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudást, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése alkalmazandó.
- Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
- A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
- Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell
tartalmaznia azokat a fordulatokat, amelyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
- A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak,
információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakember
vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az értékelésként bemutatott többlettapasztalat és az alkalmasság
igazolására bemutatott szakmai gyakorlati idők között sem megengedett az átfedés!
- Az alkalmassági követelmények igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra
vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmaz.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása - A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja,
hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukkal
együtt nyújtsák be.
- Az M/1. pontban a 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltak értelmében:
M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti (kerékpártároló
gyártása és telepítése)
összesen legalább
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- 50 db, a földdel tartósan egyesített kültéri létesítmény (így elsősorban fedett kerékpártároló, utasváró,
esőbeálló, stb.) kivitelezése referenciamunkáinak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23.§ -a alapján a 22. § (5) bekezdése szerinti, a másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása.
(KD V/6. számú melléklete)
Ajánlatkérő „kültéri létesítmény” alatt kültéri, talajhoz fixen rögzített szerkezeti elemeket tartalmazó,
részben vagy egészben fém szerkezetű, közösségi funkcióval rendelkező építményt és/vagy létesítményt
(különösen: jármű tárolására alkalmas létesítmény, közlekedési célú létesítmények, utasvárók, pavilon,
játszótéri eszközök, kültéri tornaeszköz) ért.
- A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Az
alkalmassági
minimumkövetelményként meghatározott érték több szerződéssel is teljesíthető. A referenciáknak
teljesítésigazolással lezárt,
megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás
kiállításának dátuma tekintendő.
- A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági
követelmények teljesítése, akkor is, ha
ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként
teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen
esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, mennyiségét és értékét veszi figyelembe az
alkalmasság elbírálása
során.
- Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében
rögzítettek kivételével – a közös
ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát
bemutató által teljesített
munkarészeket fogadja el.
- Az M/2. pontban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember
(szervezetek) megnevezése, végzettsége, illetve képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése.
- Tekintettel arra, hogy az M/2 alkalmassági feltételhez értékelési szempont tartozik, attól függően, hogy a
bemutatni kívánt
szakember rendelkezik-e kamarai jogosultsággal vagy nem, az alábbi módokon igazolhatja Ajánlattevő az
alkalmasság
minimumkövetelményét és az értékelési szempontot:
- Ha nem rendelkezik kamarai jogosultsággal:
1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, a
szakember által megszerzett,
alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése,
minimálisan az alábbi adatok
megadásával:
• szakmai tapasztalat rövid bemutatása (az előírt alkalmassági feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek)
feltüntetése, a projekt
megrendelőjének megnevezése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben)
- elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év,
hónap), vége (év, hónap), oly
módon, hogy az M/2) alkalmassági feltétel megállapítható legyen
- elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott M/2. alkalmassági minimumkövetelményben
előírton felüli 0-36 hónap
többlettapasztalat (értékelési szempontra tett felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása (0-36 hónap))
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3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / tanúsítást /
bizonyítványt igazoló okirat
(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember által
aláírt rendelkezésre állásra
vonatkozó nyilatkozat. (adott esetben, KD V/8. sz. melléklet)
- Ha rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal:
1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. - a
szakember kamarai
jogosultságát, és a kamarai jogosultság megszerzésének dátumát - a szakmai önéletrajzban NEM KELL
feltüntetni az alkalmassági
feltételre vonatkozó tapasztalatokat, mivel azt a szakember az előírt kamarai jogosultsággal igazolta
- értékelési szempontra felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása (0-36 hónap): M/2. alkalmassági
minimumkövetelményben
előírton felüli többlettapasztalat (kezdés/befejezés: év/hónap formátumban): az értékelési szempontként
bemutatott szakmai
tapasztalatok kizárólag a kamarai jogosultság megszerzésének dátumát követő időszakból kerülhetnek
bemutatásra, annak
érdekében, hogy az alkalmasság és a többlettapaszatalatok között ne legyen átfedés.
3. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember által
aláírt rendelkezésre állásra
vonatkozó nyilatkozat. (adott esetben, KD V/8. sz. melléklet)
Folytatás a III.1.2) pontban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./
Alkalmas az Ajánlattevő, ha a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint rendelkezik
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, alábbi építési
beruházásra vonatkozó referenciával/referenciákkal:
- 50 db, a földdel tartósan egyesített kültéri létesítmény (így elsősorban fedett kerékpártároló, utasváró,
esőbeálló, stb.) kivitelezése.
Ajánlatkérő „kültéri létesítmény” alatt kültéri, talajhoz fixen rögzített szerkezeti elemeket tartalmazó,
részben vagy egészben fém szerkezetű, közösségi funkcióval rendelkező építményt és/vagy létesítményt
(különösen: jármű tárolására alkalmas létesítmény, közlekedési célú létesítmények, utasvárók, pavilon,
játszótéri eszközök, kültéri tornaeszköz) ért.
Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték több szerződéssel is teljesíthető.
A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A
referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
M.2./
Alkalmas az Ajánlattevő, ha a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja szerint rendelkezik a
teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel:
- legalább 1 fő szakember,
- aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2.pont szerinti „MV-É,
vagy a VI. szakma 1. rész 3. pont szerinti MV-É-R, vagy a VI. szakma 3. rész 2. pont szerinti MV-KÉ, vagy a VI.
szakma 3. rész 3. pont szerinti MV-KÉ-R” jelölésű kamarai névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő
végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai tapasztalattal.,
- Ajánlattevő igazolhatja alkalmasságát a megadott jelölések szerinti kamarai névjegyzékbe vételi
jogosultság meglétével, vagy be kell mutatnia a megadott jelölések szerinti kamarai névjegyzékbe
vételi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve képzettséget (bizonyítvány másolat
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csatolásával) és a kormányrendelet által meghatározott szakmai gyakorlati időt (részletes szakmai
önéletrajz csatolásával, amelyből a szükséges szakmai tapasztalat ideje egyértelműen megállapítható).
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:
- Előleg-visszafizetési biztosíték kerül előírásra: max. az eseti megrendelés 15%-a (Közbeszerzési törvény
135. § (7) bek. szerint az igényelt előleg összege csökkentve az eseti megrendelés értékének 5%-ával).
- Kötbér:
- Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból származó késedelmes teljesítése
esetén a kötbéralap 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel
érintett nap után Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a
kötbéralap 30%-át.
- Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a Szerződés
feltételeinek, vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. Hibás
teljesítés esetén Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a
kötbéralap 15 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból az Eseti Megrendelés
teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a kötbéralap
30%-a.
- Jótállás:
- Vállalkozót a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és
beépített anyagokra,
eszközökre, alkatrészekre.
- A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének
időpontjától számított, a Vállalkozó által ajánlatában vállalt, de legalább 36 hónap jótállást és jogszabály
szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben ezt az időtartamot jogszabály, vagy a beépített anyag
vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama meghaladja , úgy az az időtartam irányadó
a Vállalkozó általi jótállás tekintetében.
- Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb
kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági
időszak érvényes.
- Részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. (KD III. sz. melléklet)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: (magyar forint) HUF.
- Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (3), ( 6)-(7) és
(10)-(11) bekezdésében és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében, az építési beruházások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-31. § -ában és a 32/A § -ban előírtaknak
megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
- A hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó
összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén Megrendelő az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint jár el, és a (2)
bekezdés alapján legalább 5 számla benyújtására ad lehetőséget Vállalkozónak.
- Ajánlatkérő előleget biztosít, az eseti megrendelések értékének a max. 20%-áig.
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- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlára vonatkozó
rendelkezésre.
- A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. sz. mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
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 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:
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.
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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel
egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor
megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.
424/2017. Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § 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
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
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Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás. A 2.1. és 2.2. 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. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti
nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerint tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy
jelen közbeszerzési
eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket – M.1.; M.2. alkalmassági feltételek tekintetében –
szigorúbban határozta meg a
minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített Ajánlattevőknek is
igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat.
3. Amennyiben Ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú
nyilatkozat megtétele is
szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon.
4. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő
fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. A Vállalkozó által biztosítandó
felelősségbiztosítás összege 309.000.000,-Ft/év a Szerződés teljes időtartamára, és 100.000.000,- Ft
káreseményenként.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. A felhívás és dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
9. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 3. § 37. pontjában foglaltak szerint szakmai ajánlatot kér be, amely a beszerzés
tárgyára, valamint
a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.
10. Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt nyertes Ajánlattevővel.
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11. A Közbeszerzési Dokumentumok elérhetőek az EKR-ben: EKR000661962022
12. A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
13. Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani, melynek címe: https://ekr.gov.hu
14. Az ajánlatok felbontásának helye: https:// ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR
rendszer
automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer email értesítést küld
az Ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.
15. Ajánlatkérő az ajánlatban kéri benyújtani EKR űrlapon a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot (nemleges
nyilatkozat is
csatolandó), Ajánlattevőnek ajánlatához adott esetben csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (9437/2022)
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: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728032208
Postai cím: Fő Utca 11
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schwannerné Fücsök Viktória
Telefon: +36 96577807
E-mail: fucsok.viktoria@mosonmagyarovar.hu
Fax: +36 96211764
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mosonmagyarovar.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/EKR000514392022/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/EKR000514392022/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:
„Mofém telepi bölcsi eszközbeszerzés (1518)”
Hivatkozási szám: EKR000514392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

532

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében különböző eszközök beszerzése a 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80.
Hrsz.: 473 alatti bölcsödébe, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 kódszámú, ” Mofém telepi bölcsőde építése
Mosonmagyaróváron” című projekt keretében, két részben:
1. rész: Asztalos munkák (beépített bútorok), konyhai gépek, felszerelések beszerzése a Mofém telepi
bölcsődébe
2. rész: Bölcsődei játékok, felszerelések, kiegészítők, informatikai eszköz beszerzése a Mofém telepi
bölcsődébe
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és
hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező specifikáció és tételes, részletes
árajánlat tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Asztalos munkák (beép. bút.), konyhai gépek, felsz
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Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További tárgyak:

39110000-6

Kiegészítő szójegyzék

39113600-3
39121200-8
39141000-2
39141100-3
39141300-5
39144000-3
42513200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében különféle bútorok és beépített eszközök beszerzése a 9200
Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473 alatti bölcsödébe, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 kódszámú, ”
Mofém telepi bölcsőde építése Mosonmagyaróváron” című projekt keretében.
A beszerzés mennyisége összesen 54 db bútor és 26 db eszköz.
Nyertes ajánlattevő feladata a különböző bútorok legyártása, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása és
beépítése. Nyertes ajánlattevő a bútorok gyártása előtt köteles a tervezővel egyeztetni a pontos méretek
meghatározása végett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva; min. 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
2 3.Jótállási időn belül a takarítógép esetében a meghibásodás esetén a hibabejelentéstől számított
hibaelhárítás megkezdése (egész órában, minimum 1 óra, maximum 24 óra) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pont szerinti határidő a szerződéskötéstől számítandó. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől
számított 30 nap, de legkésőbb 2022.08.31. napja.
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsődei játékok, felsz., kieg-k, inf. eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39110000-6

További tárgyak:

39121200-8
39141100-3
30236000-2
33141623-3
33700000-7
37426000-0
37462000-4
37523000-0
37524000-7
37524300-0
37525000-4
37527200-0
37529000-2
39143112-4
39143116-2
39221180-2
39221260-7
39512000-4
39515000-5
39515200-7
39516120-9
39531000-3
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39560000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében különféle bölcsődei eszközök beszerzése 9200 Mosonmagyaróvár, Terv
u. 80. Hrsz.: 473 alatti bölcsödébe, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 kódszámú, ” Mofém telepi bölcsőde
építése Mosonmagyaróváron” című projekt keretében.
A beszerzés mennyisége: összesen 1985 darab és 99 méter, 225 féle eszköz (többek között
lakáskiegészítők, konyhai eszközök, játékok, informatikai eszközök, stb.) beszerzése bölcsőde részére, a
műszaki specifikációban foglaltak szerint.
Valamennyi játékkal kapcsolatban kötelező alapelvárás, hogy megfeleljen különösen az alábbi
egészségügyi szempontoknak:
• könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen,
• balesetet ne okozzon – ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, éles sarkai
ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz,
• csecsemő és tipegő korban ne legyen olyan kis méretű, hogy orrba, fülbe, garatba kerülhessen!
A fenti feltételeknek nem megfelelő játékot, eszközt ajánlatkérő nem fogad 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. Vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva; min. 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
2 3.Jótállási időn belül a konyhai gépek esetében a meghibásodás esetén a hibabejelentéstől számított
hibaelhárítás megkezdése (egész órában, minimum 1 óra, maximum 24 óra) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

536

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pont szerinti határidő a szerződéskötéstől számítandó. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől
számított 30 nap, de legkésőbb 2022.08.31. napja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) és Kbt.63.§(1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése
alapján az az ajánlattevő, akivel szemben,
illetőleg akinek alvállalkozójával, és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba
bevont gazdasági szereplővel szemben az eljárásban előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy
a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 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,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 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 ajánlata
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem
alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ,
az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.
rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 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 Korm. rendelet 7. § szerinti –
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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 Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A
kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak
szerint köteles elvégezni.
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.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt kizáró okok tekintetében felhívja a figyelmet a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (2a) 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: Nem ír elő ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36
hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm.
rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a
szerződést kötő másik fél által adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatának csatolásával kell igazolni.
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja
év/hónap/nap szerinti bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a Korm. rendelet 21. § (1) 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.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az 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 vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra
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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.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtania.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban, 69. § (11) bekezdésében foglaltak, illetve a Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Felhívjuk a figyelmet különösen a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint: „az e törvény
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére
– rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy
a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt
a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak
ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez
a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján 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. § (4)
szerinti felhívására köteles benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) bekezdése.
Kapacitás biztosítása a Kbt. 65. § (7) bek.), 67. § (1) bek., 114. § (2) bek alapján. Irányadó még a Kbt. 65. §-a,
69. § (11a) bekezdés és a 65. § (12) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.a) az 1. részben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónap) legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített, összesen minimum 5 darab
bútor szállítására és beépítésére vonatkozó referenciával. Az előírt referencia követelmény maximum 2
(kettő) darab referenciával teljesíthető.
M.1.b) a 2. részben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap)
legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített, összesen minimum 50 darab eszköz szállítására vonatkozó
referenciával, mely eszközök között szerepelnek gyermek játékok és konyhai eszközök. Az előírt referencia
követelmény maximum 5 (öt) darab referenciával teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét részben:
1. Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha neki felróhatóan valamely szállítási határidőt
elmulaszt.
Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelembe esik, úgy ajánlatkérő jogosult a késedelembe esés
időpontjától kezdődően késedelmi kötbérigénnyel fellépni. A késedelmi kötbér összege az összesített
nettó ellenérték 2,5 %-a/naptári nap, legfeljebb azonban 15 %.
2. A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése során
6 naptári napot meghaladóan nem teljesít, összege az összesített nettó ellenérték 30 %-a (ajánlattevő
megajánlása alapján).
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
3. A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:157. § (1) bekezdésre figyelemmel hibásan teljesít, ha a termék/
eszköz nem felel meg a szerződésben meghatározottaknak. A nyertes ajánlattevőt a szerződés
tekintetében kellékszavatosság terheli, mely alapján az ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint
kellékszavatossági igényeket érvényesítheti.
Kötelező jótállás és egyéb feltételek a dok-ban részletesen.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz
fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása
esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:187. § (3)-(4) bekezdése.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész esetében:
A szerződéskötés, a teljesítés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A fizetés banki átutalással, utófinanszírozással történik.
Nyertes Ajánlattevő 1 db végszámla kiállítására jogosult a teljesítést alátámasztó dokumentumok
(produktumok) benyújtását és az Ajánlatkérő által elismert teljesítés igazolását követően.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. alapján a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül kerül sor a nyertes Ajánlattevő bankszámlaszámára történő átutalással.
A közbeszerzés finanszírozása:
Ajánlatkérő a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 azonosítószámú projektje keretében, a projekt
utófinanszírozású.
A támogatás intenzitása 100 %. (A projekt bruttó finanszírozású.)
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
2007. évi CXXVII. törvény X. fejezet,
Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek., valamint
Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(ld. KD-ban részletesen!)
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához,
azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg. AK időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is
elfogadja. Feltételeket ld. a közb. dok-okban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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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: 2022/05/26 (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: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://www.ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározottak jogosultak részt venni. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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:
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Az 1. és 3. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetén
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: Valamennyi rész vonatkozásában:
a) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a
közbeszerzési dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően.
b) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
d) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti
információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként
létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
e) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás,
abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az
EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével).
f) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza valamennyi részben.
g) A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
h) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)(4) bekezdésére. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni!
i) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
j) Az ajánlathoz csatolni szükséges részletes műszaki-szakmai ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott ártábla
kitöltésével olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt feltételeknek való megfelelés maradéktalanul
megállapítható legyen. A műszaki ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerint a beszerzés tárgyának
jellemzőire vonatkozó szakmai ajánlatnak tekinti.
k) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
l) Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és
dokumentum.
m) A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura (lajtsromszám: 01003) felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó jár el.
n) Az ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlat.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. Értékelési módszer: Az 1. és
3. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás.
o) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni valamennyi rész
vonatkozásában a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
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(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (9576/2022)
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: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nbsz.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190602022/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/EKR000190602022/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
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Káros indikátorokat tartalmazó adatbázis beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000190602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

546

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerezni kívánt termék egy év időtartamig szóló online hozzáférés, egy szolgáltatás igénybevételére
irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni az alábbi szempontoknak megfelelő,
strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető adatokat. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést
lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.). A szállítóval szembeni további
elvárás, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen, egyéb
garanciális és jótállási kötelezettség nincs.
Alapvető elvárások:
Lehetővé teszi
- az előzménykutatást (legalább 90 napos időtávlatban),
- fájl, többféle hash és URL alapú vírusellenőrzés lefolytatását,
- izolált környezetben futtatott viselkedés alapú vizsgálatot,
- legalább 3 különböző izolált környezet a legismertebb operációs rendszerek közül,
- a káros indikátorokhoz kapcsolódó további indikátorok azonosítását és gráfon történő ábrázolását,
továbbá információt szolgáltat a népszerű végpontvédelmi termékek felismeréséről,
- legalább 40 különböző vírusirtó alkalmazás segítségével valós időben történő, egyidejűleg lefolytatott
elemzés készítésére.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező
követelményspecifikáció 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 közbeszerzés tárgya egy év időtartamig szóló online
hozzáférés, tehát egy homogén, meg nem bontható szolgáltatás. A részét képező részfeladatok - jellegük,
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előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra
épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Káros indikátorokat tartalmazó adatbázis beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (hrsz.: 12616/10)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerezni kívánt termék egy év időtartamig szóló online hozzáférés, egy szolgáltatás igénybevételére
irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni az alábbi szempontoknak megfelelő,
strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető adatokat. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést
lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.). A szállítóval szembeni további
elvárás, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen, egyéb
garanciális és jótállási kötelezettség nincs.
Alapvető elvárások:
Lehetővé teszi
- az előzménykutatást (legalább 90 napos időtávlatban),
- fájl, többféle hash és URL alapú vírusellenőrzés lefolytatását,
- izolált környezetben futtatott viselkedés alapú vizsgálatot,
- legalább 3 különböző izolált környezet a legismertebb operációs rendszerek közül,
- a káros indikátorokhoz kapcsolódó további indikátorok azonosítását és gráfon történő ábrázolását,
továbbá információt szolgáltat a népszerű végpontvédelmi termékek felismeréséről,
- legalább 40 különböző vírusirtó alkalmazás segítségével valós időben történő, egyidejűleg lefolytatott
elemzés készítésére.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező
követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / 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):
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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: BBA-6.1.1/6-2018-00001
II.2.13) További információ
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol
a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket
jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra
vonatkozóan jelezte.
Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017.
Korm. r. 11. § (9) bek.)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő – a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az EKR-ben űrlap formában
létrehozott nyilatkozatok kitöltésével kell igazolni, illetve adott esetben csatolni kell a jelen rovatban
közölt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.
Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével
kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései)
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját az EKR űrlap kitöltésével
kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bek. c), illetve h) vagy j) pontjai szerinti helyezetek fennállása esetén az
ajánlattevőnek EKR űrlapon szükséges benyújtania a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdés
szerinti nyilatkozatait.
A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
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alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését. (EKR űrlap)
Emellett – a 321/2015. Korm. r. 13. § mentén – EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkozni, hogy van-e a
gazdasági szereplő vonatkozásában változási bejegyzési eljárás folyamatban.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015.
Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, 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
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja
Ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2)bekezdés szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt nem ír elő
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont szerinti alkalmassági követelményt nem ír elő
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményt.
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:
a) késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett szolgáltatások ellenértékének
0,1 %-a / nap, de maximum 30 %
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b) meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett szolgáltatások ellenértékének 30 %-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. A szerződés pénzügyi fedezetét a BBA-6.1.1/6-2018-00001 azonosító számú, Kiberbiztonsági
információs szolgáltatási képesség megalapozása című projekt biztosítja. Támogatási intenzitás: 100%.
2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
3. A nyertes ajánlattevő a szolgáltatás ellenszolgáltatását egy alkalommal a teljesítésigazolás kiállítását
követően jogosult kiszámlázni.
A kifizetésre – amennyiben a nyertes AT a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót – minden esetben
szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számla igazolt kézhezvételét
követő 30 napon belül kerül sor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint Kbt. 135. § (1),(6) bekezdései
alapján.
Ajánlatkérő köteles elfogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A § alapján kiállított elektronikus számlát.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.1.7, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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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: 2022/05/23 (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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § szerint
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Figyelemmel kell lenni 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. § előírásaira. A határidők tekintetében az EKR rendszeridő az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
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Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A IV.2.5) pontban meghatározott 60 napos időtartam a folyamatba épített
ellenőrzésre tekintettel került meghatározásra.
A VI.3.8) pont kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy ajánlattevő már az ajánlatában köteles
benyújtani a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát. (EKR-ben elektronikus űrlapok: NYILATKOZAT kizáró okok
tekintetében, NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, NYILATKOZAT kizáró
okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, NYILATKOZAT
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról)
A közbeszerzési eljárás szolgáltatási szerződés megkötésére irányul.
A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő neve és székhelye,
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (EKR
űrlap).
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat és azok mintáit az egyéb közbeszerzési dokumentumok
(EKD)tartalmazzák. Irányadó továbbá Kbt. 41/A-41/C. §.
Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely elektronikusan elérhető ajánlattevők számára.
A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat
kitöltése. Nyilatkozattétel elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek.
alapján. Ajánlatkérő visszalépésnek tekinti azt is, amennyiben a szerződés 5.8. pontja szerinti meghatalmazás
csatolása elmarad.
FAKSZ: Tóth Csaba (lajstromszám 00402)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Bírósági Hivatal (9516/2022)
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 Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáky Zsófia
Telefon: +36 13544167
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.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/EKR000646132022/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/EKR000646132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
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:
Éttermi és konyhai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000646132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

555

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Éttermi és konyhai eszközök beszerzése a Balatonszemesi Képzési Központba.
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 szerződés tárgyát képező feladatok egységes, komplex
rendszert alkotnak. A szerződés tárgyát képező feladatok nem láthatóak el egységes irányítás
megvalósítása nélkül, részajánlattétel biztosítására a feladatok kapcsolódása és komplexitására tekintettel
műszaki-gazdasági és ésszerűségi okokból nincs lehetőség.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Éttermi és konyhai eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39220000-0

További tárgyak:
39315000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8636 Balatonszemes, Ady E. u. 38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2022-ben nyíló Balatonszemesi Képzési Központ a bírák és igazságügyi alkalmazottak továbbképzését,
valamint az oktatásokra érkező vendégek elszállásolását és ellátását hivatott biztosítani. Az elszállásolás
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két épületben történik, amelyből az egyikben helyezkedik el a 300 adagos főzőkonyha és a 110 fős
étterem, valamint a drinkbár is. A másik épületben kétszinten az oktatótermek és az azok ellátását
biztosító konyhai, műszaki, irodai háttér található.
Az étterem és a konyha induló felszereléséhez, a képzéseken résztvevők magas színvonalú kiszolgálásához
szükséges vált az ételkészítéshez és az éttermi-, valamint catering felszolgáláshoz kapcsolódó berendezési
tárgyak, eszközök és kiegészítők beszerzése. Ajánlatkérő a termékek egy részére vonatkozóan azonos
termékcsaládot írt elő.
Nagyobb mennyiségek:
Tányérok, csészék, bögrék, tálak: 2780 darab
Kések, villák, kanalak: 2870 darab
Vizes és log-drinkes boros, pezsgős, koktélos, sörös, Whiskey-s poharak: 2380 darab
Tálcák, kenyeres kosarak: 222 darab
Szervírozó kanalak, csipeszek, villák, merőkanalak:153 darab
Fehér szalvéta, 40*40: 3000 darab
Hústű: 100 darab
Rozsdamentes GN edények, fedők: 371 darab
Műanyag tálca és menükártya tartó: 96 darab
Nyertes ajánlattevő köteles az eszközöket a teljesítés helyére szállítani.
A nyertes ajánlattevő csak új eszközöket szállíthat. A részletes feladatleírást és a beszerzendő termékeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-a és a 114/A. § (1) bekezdése szerint már a részvételi jelentkezésben kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmassági igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha részvételre jelentkező nem
jelöli meg a jelentkezés beadásakor az alvállalkozókat. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3)
bekezdésére is. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról.
Ha van folyamatban, csatolni kell 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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a jelentkezésében be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónap legjelentősebb szállításait. Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező idő, év, hó, nap), a szerződést kötő másik
fél megnevezése, a szállítás tárgya (úgy, hogy az alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható
legyen), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (1) bek. a) pontja, (1a) bekezdése és a 23. §
szerint).
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett), legalább 1 db, minimum 220 adagos főzőkonyha és
hozzákapcsolódóan minimum 80 fős étterem, az ételkészítéshez, a felszolgáláshoz és a cateringhez
kapcsolódó, alábbi eszközök szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával: tányérok,
csészék, bögrék, tálak esetén minimum 2000 darab, kések, villák, kanalak esetén 2000 darab, vizes és
logdrinkes boros, pezsgős, koktélos, sörös, Whiskey-s poharak esetén 1700 darab.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

558

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 1 %-a, de maximum a nettó ellenszolgáltatás 20
%-a.
Hibás teljesítési kötbér: napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 1 %-a, de maximum a nettó
ellenszolgáltatás 10 %-a
Meghiúsulási kötbér: nettó ellenszolgáltatás 25 %-a.
Jótállás: 24 hónap az eszközök átvételétől számítva, kivéve a porcelán és üveg termékek
Ajánlatkérő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nem fizet előleget. A nyertes ajánlattevő 1 számlát nyújthat be. Ajánlatkérő a számla
ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130.§(1) és (2) bek-ben foglaltak szerint. A számla
kifizetésére a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései és a 27/A.§ is irányadó. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2022/06/10 (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: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdése szerint a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. A Kbt. 68. §
(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan a részvételre
jelentkezők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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)
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Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A) Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
bekezdésben, a 67. § (4) bekezdésében és a 66.§ (6) bekezdésben foglaltakra (EKR űrlap).
B) Részvételre jelentkező csatolja a jelentkezést aláíró személy (és ha van, a kapacitást nyújtó szervezet
részéről aláíró személy) 2006. évi V. tv 9.§ (1) és(2) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját.
Elektronikus aláírás esetén ez nem szükséges. Meghatalmazott esetében a meghatalmazást is csatolni kell.
C) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki
alkalmasság feltételeit, igazolását.
D) A jelentkezésnek Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetésre kerül a jelentkező neve és címe.
E) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes, lajstromszáma: 00177.
F) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
G) A részvételi szakaszban nem lehet ajánlatot tenni.
H) Ajánlatkérő azért alkalmazza értékelési szempontként a legalacsonyabb árat, mert az igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
I) Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárást a Kbt. 114.§ (5) bekezdése alapján alkalmazza.
J) Ajánlatkérő a kötbérről és a mennyiségekről nem tárgyal. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyszerre, egy
fordulóban tárgyal.
K) A IV.2.3. pontban megadott dátum csak tervezett, a bírálat elhúzódása miatt ajánlatkérő ettől a Kbt. szabályai
alapján eltérhet.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/05/23 13:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pásztó Városi Önkormányzat (9187/2022)
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: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735313212
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Anita
Telefon: +36 32460155
E-mail: denes.anita@paszto.hu
Fax: +36 32460918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszto.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/EKR000503352022/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 | 2022.92

563

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/EKR000503352022/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:
Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
Hivatkozási szám: EKR000503352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

564

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek saját költségén kell a közvilágítási rendszerhez eszközöket beszerezni, korszerűsíteni,
a kiadott terv szerinti mértékben bővíteni, melyet a korszerűsítés után bérbe ad az ajánlatkérőnek. Az
ajánlatba minden Ajánlattevőnek be kell építeni a tervezés díját, melyre Ajánlatkérő szerződést kötött.
A tervező nem tartozik a kizáró okok alá. Ajánlatkérő bérleti és üzemeltetési díjat fizet. A bérleti és
üzemeltetési díj fedezetét az energia és egyéb közvilágítással kapcsolatos költségmegtakarítás fedezi,
ezért az elvárt beépített teljesítmény csökkenés mértéke legalább 43,9% (korszerűsítés utáni beépített
teljesítmény legfeljebb 56,6 kW). A beruházás mértékére tekintettel a szerződés 180 hónapos felmondási
tilalommal védett a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban.
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): Ajánlattevőnek saját költségén kell az eszközöket beszerezni,
korszerűsíteni, melyet bérbe ad az Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő beruházása egy egységként kezelendő
az üzemeltetéssel, a garancia csökkenti az üzemeltetési költségeket, melynek érvényesítése így
egyértelműbb. A bérleti és üzemeltetési rész külön nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

34928500-3

További tárgyak:

50232100-1
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50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db a dokumentáció részeként kiadott tervben előírt paraméterű közvilágítási rendszer bérbe vétele és
üzemeltetési tevékenységeinek ellátása.
Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez
saját költségén az alábbi tevékenységeket kell elvégezni.
Saját költségen történő korszerűsítés, majd ezt követő bérbeadás.
Tájékoztatásképp a Tervben szereplő adatok:
Leszerelendő lámpatestek típusa; mennyisége:
ALEKA 2X36W 49 db
ALTRA 24W 10 db
ALTRA 36W 25 db
ATTASÉ 24W 3 db
AX 11W 315 db
AX 70W 4 db
Axiál 24W 5 db
BUDAVÁR 70W 17 db
Eclat 100W 32 db
Eclat 150W 4 db
Eclat 70W 6 db
EKA 2x100W 1 db
EKA 70W 1 db
EKA UNI 70W 2 db
FGS104 24W 444 db
FGS104 36W 13 db
FLORIDA 36W 1 db
GLOB 70W 7 db
MALAGA 100W 1 db
ONIX-2 100W 5 db
Pannon 100W 32 db
SITECO 36W 3 db
Z1 100W 10 db
Z1 70W 265 db
Z2 100W 251 db
Z2 150W 18 db
ZAFÍR 100W 6 db
ZAFÍR 150W 9 db
ZAFÍR 70W 3 db
Bontandó közvilágítási lámpatestek összesen: 1542 db
Építendő lámpatestek típusa (,vagy azzal egyenértékű típus) mennyisége:
megnevezés mennyiség egység kW/db kW
ALAGÚT LED 20W körszim 49 db 0,02 0,98
GLÓRIA SMART 36W ERS 6 db 0,036 0,216
GLÓRIA SMART 36W T5 1 db 0,036 0,036
HOF. 1x16LED T2 500mA 27W 3000K (BUDAVÁR) 9 db 0,027 0,243
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HOF. 1x16LED T5 500mA 27W 3000K (BUDAVÁR) 8 db 0,027 0,216
HOF. 2x16 43W T2 (ERS) (PANNON) 7 db 0,043 0,301
HOF. 3x16LED 52W verB Pannon (ZÖLD) 4 db 0,052 0,208
HOF. 3x16LED 66W verB Pannon 19 db 0,066 1,254
HOF. 3x16LED 84W verB Pannon 2 db 0,084 0,168
TWEET 15W ERE 19 db 0,015 0,285
TWEET 15W ERS 32 db 0,015 0,48
TWEET 20W ERE 5 db 0,02 0,1
TWEET 20W ERL 1 db 0,02 0,02
TWEET 20W ERS 389 db 0,02 7,78
TWEET 20W LRL 86 db 0,02 1,72
TWEET 27W ERE 4 db 0,027 0,108
TWEET 27W ERL 55 db 0,027 1,485
TWEET 27W ERS 241 db 0,027 6,507
TWEET 27W LRL 34 db 0,027 0,918
TWEET 37W ERL 3 db 0,037 0,111
TWEET 37W ERS 69 db 0,037 2,553
TWEET 37W LRL 22 db 0,037 0,814
TWEET 43W ERL 1 db 0,043 0,043
TWEET 43W ERS 98 db 0,043 4,214
TWEET 43W LRL 12 db 0,043 0,516
TWEET 54W ERE 1 db 0,054 0,054
TWEET 54W ERS 161 db 0,054 8,694
TWEET 54W LRL 22 db 0,054 1,188
TWEET 68W ERL 9 db 0,068 0,612
TWEET 68W ERS 126 db 0,068 8,568
TWEET 68W LRL 22 db 0,068 1,496
TWEET 84W ERL 1 db 0,084 0,084
TWEET 84W ERS 5 db 0,084 0,42
TWEET 84W LRL 19 db 0,084 1,596
TWEET 84W LRS 5 db 0,084 0,42
TWEET 112W ERS 4 db 0,112 0,448
Építendő tervezett lámpatestek összesen: 1551 db legfeljebb 54,856 kW
Meglévő maradó, de üzemeltetendő lámpatestek:
Fényvető 100W 2 db
Fényvető 150W 1 db
Fényvető 250W 1 db
BGP303 30W 3 db
FÉNYVETŐ 400W 2 db
FÉNYVETŐ LED 1 db
Maradó közvilágítási lámpatestek összesen: 10 db
Üzemeltetendő lámpatestek száma összesen: 1561 db
Bontandó lámpakarok össz.: 323 db
Építendő lámpakarok össz.: 370 db
Az üzemeltetés kezdő időpontja a műszaki átadást követő hónap első napja.
Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladatai a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének
megkezdéséhez a beruházás tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő
megrendelte a tender és kiviteli tervet, melynek összege: 4 800 000,- Ft + Áfa. Ezt az összeget minden
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ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a
szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől
eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra
terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Ajánlattevőnek újra tervezés esetén nem kötelező
a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített, dokumentációhoz csatolt
anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie .
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok
alá.
Ahol a felhívásban, dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek, AF jelen pontja, ...)
az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen
be kell mutatni a szakmai ajánlatban. Az egyenértékűség vizsgálatánál a kiadott dokumentáció
"VOL3_Pásztó_TENDER_TERV_22_04_11.PDF" dokumentumban leírt paraméterek kerülnek vizsgálatra.
A tervektől eltérő gyártmányú/típusú lámpatestek megajánlása esetén magyar nyelvű (ajánlattevő általi
fordítás elfogadott) gyártói adatlapokkal és a gyártói adatlapokról hiányzó adatok esetében egyértelmű
tételes adatokat tartalmazó nyilatkozatokkal kell az egyenértékűséget igazolni. A szakmai ajánlat része a
beárazott költségvetés is, ahol eltérés esetén pontos gyártmány és típusmegjelöléssel be kell mutatni az
ajánlat műszaki tartalmát.
Eltérés esetén a beépített teljesítmény csak alacsonyabb lehet a tervekben meghatározott teljesítménynél.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a típus megjelölés és eltérés esetén az egyenértékűség bizonyítása a szakmai
ajánlat része, ami nem módosítható.
(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: 1 év alatt kifiz. bérleti és üzem. díj nettó Ft / 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: 999 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
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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 Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban ("nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés"
indokolja) határozatlan idejű,
a II.2.7) pontban beállított időpont csak az elektronikus rendszer működése miatt (határozatlan idejű
szerződés nem beállítható) került az adott formában kitöltésre,
AK a bérelni kívánt eszközöket műszakilag olyan szinten körülírta (lásd.: kiadott terv), hogy az áron kívül
egyéb értékelési szempont nem indokolt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c; h)-k); és m) pontja
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1), valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés c; h )-k); és m) pontja szerinti
kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 62. §
(1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 10.§ g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése, valamint a Korm.r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)
bekezdés c), h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum jelen eljárásban nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő
a Korm.r. 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat [Korm.r. 17. § (1)
bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Jelen
eljárásban nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Jelen eljárásban nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G1.: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt ajánlattevői nyilatkozat, attól függően,hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) c) Ha az ajánlattevő (AT) a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a G1 pontban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében 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.
G2.: Tevékenységi körében harmadik személy(ek)nek okozott károkra szakmai felelősségbiztosítás
fennállásáról szóló igazolás 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) d)
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A G1. és G2. alkalmasság körében az igazolás módjára a Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7)
bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja,
hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli
más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: G1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az
előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek
szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- összesen legalább 36.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel. Ha Ajánlattevő működését olyan rövid
idő óta folytatja, hogy működésének megkezdése óta nem rendelkezik mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évvel, akkor alkalmas az Ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző működési ideje alatt rendelkezik a
közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 36.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel
G2.: Alkalmas az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) ha rendelkezik az ajánlattétel időpontjában minimum
10 millió forint/év kártérítési limitre, tevékenységi körökben harmadik személy(ek)nek okozott károkra
fennálló szakmai felelősségbiztosítással. (A kártérítési limitet közúton -veszélyes üzem-, időnként rossz
látási viszonyok között -éjszaka, nem világító lámpatest- végzett üzemeltetési tevékenység indokolja.)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; 321/2015.
(X. 30.) Korm. r. 21. § (1) a). A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7)
bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja,
hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli
más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett közvilágítási rendszer szállítására korszerűsítésére, és ezt követően bérbeadására
vonatkozó referenciával, ahol a leszállított (korszerűsített) lámpatestek darabszáma összesen eléri a 1100
db-ot. A bérbeadásnál műszaki átadás-átvétellel lezárt, üzemelő közvilágítási rendszer bérbeadásról szóló
referenciát fogad el ajánlatkérő.
M2: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, minimum 1100 darab
közvilágítási lámpatest üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek
üzemeltetése eléri az 1 évet. A két referencia lehet azonos is ha mindkét feltételt teljesíti.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kbt. 65.
§ (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők, vagy részvételre jelentkezők bármely más
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szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) szerint, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) nap után, illetve a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc)
napon túli tartozás esetén, Vállalkozó jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni,
illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni.
Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás, amikor az Önkormányzat a szerződésből
eredően szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes
napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot.
Garancia a beépített teljesítmény csökkenésre:
Kötbér éves mértéke = éves bérleti díj - éves bérleti díj* (teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges)
kW / teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW)
Felmondási tilalom alatti felmondás:
Kötbér összege = a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj
alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított elmaradt bérleti díj összege.
Késedelmes szolgáltatási kötbér 5%
Biztosíték a bérleti szolgáltatás határidőben történő megkezdésére:
A közbeszerzési eljárás során befizetett Ajánlati biztosíték jelen szerződés aláírásával a szerződést biztosító
kötelezettséggé válik. A szerződés aláírásának feltétele, hogy Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
biztosítékot nem átutalással teljesítette, az ajánlati biztosíték összegét az aláírás előtt átutalja Ajánlatkérő
számlájára. Ezt a biztosítékot a bérleti szolgáltatás feltételeinek megteremtéséig kell rendelkezésre
bocsátani, azaz a kiépítésre kerülő közvilágítási lámpatestek műszaki átvételének időpontjáig. A
határidőben történő műszaki átvétel esetén a befizetett összeg a műszaki átvételt követő 8 napon
belül visszafizetésre kerül. A Bérleti jogviszony megkezdésének alapját képező közvilágítási beruházás
műszaki átadási határidejének (szerződés 3.4 pont ; 2 hónap) bármekkora késedelme esetén Ajánlattevő
a Beruházás mértékével arányosan a határidő lejártát követő 8 napon belül 11 000 000,- forint kötbért
köteles fizetni, melybe Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték címén (szerződés 9.12 pont szerint) befizetett
összeget beszámítja
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A bérleti és üzemeltetési díj átutalása minden hónap 30. napján esedékes az Ajánlattevő által kiállított
számla alapján Ptk.6:130.§(1)-(2).
A bérleti és üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra
vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra
kerül.
Önkormányzat késedelmes fizetése esetén Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb részleteket a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete
tartalmazza. Alkalmazandók: 2013. évi V. törvény 2011. évi CXCV. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet; 2017. évi CL. törvény; 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet; 2007. évi CXXVII. törvény; 2015. évi
CXLIII.törvény
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
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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:
Kbt. 136.§ (1) bekezdésnem megfelelően Ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek
a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti értesítenie kell.
Kbt. 136.§ (2) bekezdésnem megfelelően külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 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.
Kbt. 138.§ (3) bekezdésnem megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában,
majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg
– a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Kbt. 135.§ (6)
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
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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: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rend. 15. §-a szerint történik.
Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről AK jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül (Kbt. 68. § (6)) megküld az összes AT-nek.
Határidő után érkezett ajánlatokról szintén jegyzőkönyv készül és kerül megküldésre összes AT-nek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 HUF
A befizetés helye: bármely OTP Bank fiók, vagy Posta
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11741024-15450827
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: kedvezményezett: Pásztó Városi
Önkormányzat
utalási közlemény: KÖZVIL 2022 ajánlati biztosíték
----utalási, befizetési bizonylat másolata, vagy Kbt.54.§(2) szerinti bankgarancia, készfizető kezesség,
biztosító által kiállított nyilatkozat esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű
magánokirattal. Kbt. 41/A.§(2)
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha egy AT bocsátja rendelkezésre az ajánlati biztosítékot. Kbt.35.§ (5)
Az utalással teljesítet ajánlati biztosíték a szerződés megkötése esetén a szerződés 9.12; 9.13 pont szerint
a szerződést biztosító mellékkötelezettség részévé válik. Ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot egyéb
formában teljesíti, a Biztosíték összegének befizetése a szerződés aláírásának feltétele.
Ha az AT az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben
bocsátja rendelkezésre, ajánlata érvénytelen lesz.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 54.§(4)-(6) bekezdéseire.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az eljárással kapcsolatos költségeiket AT-k viselik.
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat, cégszerűen aláíró (AT/ alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/
alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
AT-nek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát
az ajánlathoz csatolni kell:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a
részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre
vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos eredeti meghatalmazást.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő AT-t meg kell jelölni,
és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét
képező konzorciumi megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek
megfelelően.
AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.(Kbt. 35.§(8)bekezdés)
A Kbt.66.§(6)bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a
nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni.
Ajánlatkérő (AK) felhívja az AT-k figyelmét a Kbt .65.§(7)-(10)bekezdésre.
AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§(4)bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Kbt. 66.§(2)bekezdés.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati ár bontását, alátámasztását a felolvasólapnak megfelelően.
Irányadó idő magyarországi helyi idő szerint értendő.
AK a Kbt.114§(6) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó észszerű határidőnek az ajánlattételi
határidő lejárta előtti 6. napot tekinti.
A Kbt.44.§(1)bekezdése alapján a AT az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72.§
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) Ptk.2:47.§
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ez kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a AT üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. AT az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ miért üzleti titok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)-(3)bekezdésében foglaltakra.
A kötbérre, valamint a biztosítékokra vonatkozó előírások a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés
tervezetben kerülnek pontosításra.
Az ajánlatot az EKR felületen elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes
ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt .71.§-a szerint biztosítja.
Az eljárás a Kbt. 75.§(2)bekezdés b)pontja alapján eredménytelenné nyilvánítható.
AK a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
AK az eljárást lezáró döntésről a Kbt.70.§(1)-(2)bekezdés szerint értesíti AT-ket.
Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
A bérleti jogviszony kezdete a műszaki átadás időpontját követő hónap első napja. Az üzemeltetési jogviszony
kezdete a jelenlegi üzemeltetési szolgáltatás megszűnésének napja, illetve ha az hamarabb bekövetkezik, a
műszaki átadás időpontját követő hónap első napja.
Az eljárásban a Gazdasági szereplő saját rendszere által igazolt EKR.GOV.HU rendszerhiba időpont nem fogadható
el. Bármely ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű technikai kockázatot a gazdasági szereplő visel.
Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ajánlati ár (1 év alatt kifizetendő nettó bérleti és üzemeltetési díj Ft)
(indoklás: AK a bérelni kívánt eszközöket az elkészült tervben, illetve az egyenértékűség vizsgálatnál műszakilag
olyan szinten körülírta, hogy az áron kívül nem indokolt egyéb feltételt vizsgálni)
A szerződés határozatlan idejű, a II.2.7) pontokban beállított időpont csak az elektronikus rendszer működése
miatt került az adott formában kitöltésre.
AK tájékoztatja AT-ket, hogy az alkalmassági követelményeket a Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
bekerülési feltételeknél szigorúbban határozta meg. 321/2011. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)
FAKSZ.: Juhász Imre (MJ Kanizsa Consulting Kft); lajstromszám: 00607
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete”
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Nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdése
előtt saját költségén létre kell hozni az eljárásban körülírt, Ajánlatkérő által bérbe venni kívánt eszközt
(közvilágítási rendszert), majd ezt bérbe adva, a szerződés teljes ideje alatt üzemeltetni kell.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

576

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (9661/2022)
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: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: beszerzes@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648882022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR000648882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66512200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Önrészmentes, csoportos, szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a PIP
Nonprofit KFT munkavállalói részére 24 hónap időtartamra (vagy a keretösszeg kimerüléséig).
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 tárgyát képező szolgáltatások összehangoltsága,
összefüggése miatt logikátlan és ésszerűtlen a közbeszerzés tárgyának részekre bontása. Ajánlatkérő a
munkavállalók számára komplex egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtását kívánja biztosítani, nem
észszerű a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása sem mennyiségi (biztosítottankénti), sem
szakterületi alapon. Ajánlatkérő megítélése szerint a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés helye: Budapest és Paks

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés célja szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás biztosítására vonatkozó
szerződés megkötése a PIP Nonprofit Kft. (Ajánlatkérő) munkavállalói részére 24 hónapig vagy a
keretösszeg kimerüléséig, annak érdekében, hogy a Szerződésben meghatározott időtartam alatt
az Ajánlatkérő munkavállalói egészségbiztosítási védelemben – illetve ennek keretében komplex
egészségügyi szolgáltatásban – részesüljenek. Jelenleg a biztosításban érintett 190 fő, a Szerződés
időtartama alatt tervezetten legfeljebb 250 főig terjedően.
A Szerződés előirányzati keretösszege nettó 40.000.000 Ft. Ajánlatkérő kizárólag az előirányzati összeg
70%-ának megfelelő összeg, azaz 28.000.000 Ft felhasználására vállal kötelezettséget.
A biztosítással fedezett szolgáltatások (legalább):
- Orvosi rendelkezésre állás legalább a Közbeszerzési Műszaki Leírásban (KML) foglaltak szerint, orvosilag
indokolt és szükséges receptírás - Limit nélkül
- 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás - Limit nélkül
- Időpont-foglalás esetében munkanapokon 8.00-18.00 közötti diszpécseri szolgálat biztosítása
(ellátásszervezés)
- Prevenciós vizsgálat (műszaki leírásban meghatározottak szerint) - biztosítási évente és Biztosított
személyenként egyszer
- Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat (belső szervek vizsgálata is), fül-, orr-, gégészet,
szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia, neurológia,
gasztroenterológia, - Limit nélkül
- Laborvizsgálatok, a KML szerint
- Diagnosztikai vizsgálatok a KML szerint
- Ambuláns kisműtéti beavatkozások (előzetes szakorvosi indikáció alapján)
- Fogászati felülvizsgálat - Biztosított személyenként évente egy alkalommal.
A részletes információkat a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) 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. A biztosítás keretében teljesítendő laborvizsgálat (mintavétel) és a kötelezően
elvárt járóbeteg ellátás fő helyszínének a paksi telephelytől (7030 Paks, Deák F. u. 3.) való távolsága 20
2 3. A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi
szakterületeken felül felajánlott, biztosítással fedezett többlet szakterületek száma (db-ban megadva,
minimum 0, értékelt maximum 10) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/áll.) / 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a
keretszerződés időtartama legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A „II.2.5) Értékelési szempontok” pontosítása:
Az "1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/állomány)" részszempont alszempontjainak meghatározása
és azok súlyszáma:
1.1. Állománybiztosítás nettó havi díja (Ft/hó/állomány) 190-200 fő biztosított esetén, súlyszám: 5
1.2. Állománybiztosítás nettó havi díja (Ft/hó/állomány) 201-220 fő biztosított esetén, súlyszám: 50
1.3. Állománybiztosítás nettó havi díja (Ft/hó/állomány) 221-250 fő biztosított esetén, súlyszám: 15
Az "1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/állomány)" részszempont alszempontjai esetében az előírt
egészségbiztosítási szolgáltatások biztosítotti állományra vonatkozó nettó havidíját kéri ajánlattevő
megadni, amely díj az adott biztosítotti létszám-kategóriára vonatkozóan a szerződés érvényességi idején
belül nem változhat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
értelmében az Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, (EKR ŰRLAP) valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően az alábbiak szerint kell igazolnia.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges benyújtani (EKR ŰRLAP).
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, (EKR ŰRLAP) vagy a kizáró okok hatálya alá tartozó más gazdasági
szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró
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okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok
is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás
lehetőségére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Az előzetes igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt
a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet [továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő
előírja a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá
tartozó biztosítási tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Bit. 4. § (1) bekezdés 18.
pontjára is figyelemmel a Bit. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel való rendelkezés
követelményét a következő egészségbiztosítási ágazatokra kiterjedően: a Bit. nem életbiztosítási ágán
belül az 1. (Baleset) és a 2. (Betegség) ágazata. A Magyarországon kívüli, de uniós tagállami székhellyel
rendelkező ajánlattevők esetében az említett biztosítási ágazatokban való magyarországi tevékenységhez
a Szolvencia II irányelv szerinti notifikációs eljárás előzetes lefolytatása is szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az ajánlattételi felhívás
III.1.1) „Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság” pontjában az ajánlatkérő
által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése értelmében az utólagos igazolások keretében be kell
nyújtani az ajánlattételi felhívás III.1.1) „Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasság” pontjában ajánlatkérő által előírt, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó biztosítási tevékenységet végző gazdasági szereplők
vonatkozásában a Bit. 4. § (1) bekezdés 18. pontjára is figyelemmel a Bit. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tevékenységi engedéllyel való rendelkezés igazolására az engedély vagy jogosítvány másolatát.
A fenti biztosítási ágazatokkal [a Bit. nem életbiztosítási ágán belül az 1. (Bal-eset) és a 2. (Betegség)
ágazata] kapcsolatos tevékenységi engedély(ek) meglétét az Ajánlatkérő az MNB honlapján a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban MNB tv.) 43.§ (2) bekezdés a) pontja
szerinti elektronikus nyilvántartásokban is ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági követelményt
nem határoz meg.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. alapján az ajánlattevőnek nyilatkozat (EKR Űrlap) benyújtásával kell
igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is
eljárhat.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai alkalmasságát referencianyilatkozat vagy
- igazolás bemutatásával kell igazolnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § és 21. § (3) bekezdés a)
pontja szerint, a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra is figyelemmel [Ajánlatkérő a vizsgált időszak
(három év) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe].
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő az M.1. alkalmassági feltétel keretében elvárt "legalább 18 hónap" tekintetében legfeljebb két
szerződés bemutatását fogadja el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, a Kbt. 65.§ (1) bek. b)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem nyújtott csoportos egészségbiztosítási szolgáltatást
legalább 130 fős állomány részére, összesen legalább 18 hónap időtartamban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítés, valamint egyéb szerződésszegés esetére kikötött kötbér a szerződéstervezet 6. pontjában
(A szerződés megerősítése) foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés
szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla
kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
A Kbt. 27/A. §-a alapján 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.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a
kifizetések forintban történnek.
A részletes fizetési feltételeket és szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) 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:
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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
(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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban és az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 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:
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: Karakterkorlátra
tekintettel a "VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot megadásra kerül" pont folytatása:
2. A biztosítás keretében teljesítendő laborvizsgálat (mintavétel) és a kötelezően elvárt járóbeteg ellátás fő
helyszínének a paksi telephelytől (7030 Paks, Deák F. u. 3.) való távolsága km-ben megadva): arányosítás a
legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb érték rögzítése esetén.
3. A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi
szakterületeken felül felajánlott, biztosítással fedezett többlet szakterületek száma (db-ban megadva,
minimum 0, értékelt maximum 10 db): arányosítás a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb érték rögzítése
esetén.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000. HUF
A befizetés helye: PIP Nonprofit KFT., 7030 Paks, Deák F. u. 3.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11746012-24671275-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: PIP Nonprofit KFT.
HU62 11746012-24671275-00000000
SWIFT:OTPVHUHB
Közlemény: "Egészségbiztosítás - *ajánlattevő neve* - aj.bizt.".
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.
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:
1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/állomány): valamennyi alszempont tekintetében fordított
arányosítás; Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.3.1) Feltételes közbeszerzés pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Rendelkezések:
a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 114. § (6) bek. azzal, hogy az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 5. napig beérkezett kérdések megválaszolását tudja garantálni;
b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
c) üzleti titok: Kbt. 44. §, 424/2017. (XII.19) Korm. rend.11. § (4) bek.
d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.
e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(11) bek. Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági
szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra,
ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
g) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
h) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani
i) Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §
j) ajánlati biztosíték: Kbt. 54. §
2.Az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítésnek a nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok,
nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. Az ajánlatban meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat. - a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy az ajánlatnak az
ajánlattevőnek az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nemleges nyilatkozatát is tartalmaznia kell.
4. Minősített ajánlattevők: Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4)
bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az
ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz
az ajánlati felhívás III.1.3 pontjában szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII.
30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
7. Ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését (fordított bírálat).
8. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
9. A (közös) ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet– a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően - a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében megteendő nyilatkozatát (EKR ŰRLAP) az ajánlattevő nyújtja be. [Kbt. 67. § (1) bek.]
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10. Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan mélységben kell benyújtania,
melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott megoldások maradéktalanul teljesítik
a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket. A műszaki-szakmai ajánlat részletes
követelményeit a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.
11. A jelen felhívás II.2.7. pontjában hivatkozott szerződéses időtartam akként értendő, hogy a szolgáltatás
teljesítésére a szerződéskötést követő hónap 1. napjától, de leghamarabb 2022.07.01. napjától kezdődő 24
hónapos időtartamban kerül sor.
12. A jelen felhívásban, ill. a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rendeletei, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet), valamint a Ptk. irányadó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Sárszentlőrinc Község Önkormányzata (9691/2022)
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: Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15414935217
Postai cím: Petőfi Utca 22 300
Város: Sárszentlőrinc
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7047
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sátor Géza
Telefon: +36 203514227
E-mail: phlorinc@tolna.net
Fax: +36 75532104
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarszentlorinc.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/EKR000672212022/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/EKR000672212022/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:
Sárszentlőrinc község épületeinek energetikai kors
Hivatkozási szám: EKR000672212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sárszentlőrinc Község épületeinek energetikai korszerűsítése
A felújítás során
- az épület homlokzati hőszigetelés (részbeni, tervek szerinti, megközelítőleg 250 m2)
- padlásfödém hőszigetelése (részbeni, tervek szerinti, 240 m2)
- homlokzati nyílászárók cseréje (részbeni, tervek szerinti, 17 db) valósul meg.
- 10 kW-os napelem elhelyezése
- 1 levegő-víz hőszivattyú rendszer beszerelése
Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.
-AKM parkoló kialakítása (1 db)
-kültéri – beltéri vezetősávok kialakítása
- AKM mosdó 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 beruházás egy ingatlanon belül egy épületet érint,
ezért a kivitelezés munkáinak összehangolása baleseti veszélyek miatt csak akként megoldható, ha
egy vállalkozó fogja össze a kivitelezési munkákat. A kivitelezés összetettsége és komplexitása miatt
egyetlen épületen gazdaságilag és műszakilag nem lenne ésszerűen megoldható a részekre bontás. Az
építési munkaterületre több vállalkozó több felvonulási építményeit, munkagépeit kellene beengedni,
és valamennyi vállalkozónak biztosítani kellene a helyet alapanyag tárolására, amely a területen nem
kivitelezhető. Az építési munka összehangolása (figyelembe véve a technológiai időket is) meghaladja
egy ilyen kis önkormányzat szakemberállományát, nincs olyan dolgozója az önkormányzatnak, aki ehhez
értene, és aki ezt fel tudná vállalni.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sárszentlőrinc Község épületeinek energetikai kors
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: HU233 A teljesítés helye: 7047-Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22. hrsz: 300
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sárszentlőrinc Község épületeinek energetikai korszerűsítése
A felújítás során
- az épület homlokzati hőszigetelés (részbeni, tervek szerinti, megközelítőleg 250 m2)
- padlásfödém hőszigetelése (részbeni, tervek szerinti, 240 m2)
- homlokzati nyílászárók cseréje (részbeni, tervek szerinti, 17 db) valósul meg.
- 10 kW-os napelem elhelyezése
- 1 levegő-víz hőszivattyú rendszer beszerelése
Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.
-AKM parkoló kialakítása (1 db)
-kültéri – beltéri vezetősávok kialakítása
- AKM mosdó kialakítása
(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 Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) 10
3 Szakmai ajánlat megléte (igen/nem) 5
4 Kizárólag EURO VI, vagy annál korszerűbb szállító járművek alkalmazása (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: > / 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00001
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. §-a szerint, nyilatkozattal.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7.§ szerinti- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított dokumentumokat is elfogadásra kerülnek
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a
cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 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. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a
szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági
szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely
alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának
adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv
XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
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követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői
nyilvántartás adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban
„Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az
ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett
valamennyi élő pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- számla száma,
- mióta vezeti a számlát,
- a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó
időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalom szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett pénzforgalmi
számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba
állítás fordult elő.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül
egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés előzetes igazolása a Kbt. 114. § (1) bekezdés
szerint történik
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.: az AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
- amennyiben az ajánlattevő szakembere nem rendelkezik MV-É jogosultsággal, akkor végzettségét
igazoló okirat csatolása is szükséges.
Ajánlatkérő az M.1 alkalmassági követelmény vonatkozásában a felhívásban előírja a szakember
önéletrajzának a benyújtását már az ajánlattétel során.
M.2.) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc évben megkezdett, de 5 éven belül befejezett
legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti beruházásra vonatkozó referenciáinak igazolását (A
referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően
részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti a szerződést kötő másik fél által
kiadott igazolás csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap bontásban), műszaki átadás-átvétel időpontja)
és helye,
• a szerződést kötő másik fél,
• az építési beruházás tárgya, mennyisége,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdése irányadó.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági mód igazolása
tekintetében 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 (Kbt. 114. § (2)
bekezdése).
AT az alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
A Kbt. 69 § (11a) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1). Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (felelős műszaki vezetői), vagy azzal
egyenértékű jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember
a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés időtartamának ideje alatt
rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs
okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre
vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
A szerződéskötés feltétele, hogy az M.1. pontban előírt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki
Kamara (www.mmk.hu), vagy Magyar Építész Kamara, továbbá más jogszabályban meghatározott
névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK
a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az
összegezésben megjelölésre került.
M.2.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett és (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely tartalmaz:
a) legalább 180 m2 homlokzati hőszigetelést, valamint
b) legalább 1 db napelem telepítést, valamint
c.) legalább 1 db hőszivattyú telepítést.
A referencia több szerződéssel is igazolható.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére
szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65 § (12) bekezdésében foglaltak szerint.
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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Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 1%/hibásan teljesített nap, max: 20%
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Egy előlegszámla, 4 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben foglalt tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.
Az előleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül a megrendelő kifizeti a vállalkozó részére. Az előleg a
részszámlákból és a végszámlából arányosan kerül levonásra.
Vállalkozó a teljesítés során az építési munkák ellenértékéről 4 szakasz (a szerződés nettó ellenértékének
15 %-át, 40 %-át, 60 %-át, 80 %-át elérő teljesítésnél), valamint egy végszámlát nyújthat be.
Kifizetés teljesítésigazolás kiállítását követően, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdése szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-ában előírtaknak megfelelően.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1 )és (3); (5)-(6) és (8) bekezdései,
alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet ( projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

595

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: 2022/05/30 (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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. §
(2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, 2 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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében egyenes
arányosítás, a szakmai ajánlat, gépjármű megléte esetében pedig abszolút értékelési módszer.
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: a.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az
ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza
b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.
c.) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
d.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt.
81. § (4)-(5) bekezdése.)
e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
f.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.
g.) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját, azaz nem fogja eredménytelenné nyilvánítani az
eljárást abban az esetben, ha kizárólag egy ajánlat érkezik be.
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h.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési
címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu
i. ) A Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően a bírálati szempontok legkedvezőbb szintjei, illetve minimum
megajánlások:
- Többletjótállás esetében: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap.
- Szakember szakmai tapasztalata esetén: min 0, max. 36 hónap
Az értékelés során a fent felsorolt maximális megajánlások a ponthatár felső határával azonos számú pontot
kapnak, a minimális elvárásoknál kedvezőtlenebb ajánlati elemet az ajánlatkérő érvényesnek nem fogad el.
k.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt
és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
l.) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött, cégszerűen aláírt pdf formában. ATnek árazott költségvetést szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatához.
m.) A nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű felelősségbiztosítást kötni,
amely 20 M Ft éves kárértékű, 5 M Ft káresemény mértékű. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási
kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell adnia. Felhívja
Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítást a fentiekben
meghatározott módon nem biztosítja a szerződéskötés időpontjáig, a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben
megjelölte.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Somogy Megyei Önkormányzat (9475/2022)
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: Somogy Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731326114
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárhegyi Judit
Telefon: +36 203818820
E-mail: jegyzo@som-onkorm.hu
Fax: +36 82898 246
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.som-onkorm.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/EKR000207092022/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/EKR000207092022/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:
A Vármegyeháza nem energetikai célú korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000207092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

600

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon
műemléki védelem alatt áll.
1. rész Tető felújítási munkák és villámvédelem
2. rész: Északi homlokzat felújítási munkák
3. rész: Díszterem felújítási munkák
4. rész: Földszinti és emeleti irodák felújítási munkái
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Tető felújítási munkák és villámvédelem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45260000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 KAPOSVÁR, FŐ U. 10., HRSZ.: 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon
műemléki védelem alatt áll.
Cserépfedés bontása és deponálása 3105 m2
Járdák bontása villámvédelmi földelő szondák elhelyezése miatt 109 m2
Kémények festése fehér színre, alapozással együtt 187 m2
Fa tetőszerkezetek -szarufák síkbahozása , kiegyenlítése tehermentesített tetőn, kiékelt alátámasztásokkal,
szarufák hevederezésével; Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15
cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve, Creaton Uno
páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávva 3960 m2
Tetőlécezésés készítése, Fenyő zárléc 3-6 m 30x50 mm, lángmentesítéssel, gomba és rovarkártevő elleni
védelemmel; Tetőlécezésés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, Fenyő zárléc 3-6 m 50x50 mm,
lángmentesítéssel, gomba és rovarkártevő elleni védelemmel 3105 m2
Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet
szaruzatára Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x22 mm méretű ; -bádogfedés alá 402
m2
szerkezeti részek cseréje, javítása faanyagvédelmi szakvélemény szerint - korhadt, csavarodott részeken
csonkolással, kimetszéssel 39 helyen
szerkezeti részek cseréje, javítása faanyagvédelmi szakvélemény szerint -- sérült elemk cseréje ˇ~1,5 m3
faanyag 18 helyen
szerkezeti részek cseréje, javítása faanyagvédelmi szakvélemény szerint -- hiányzó elemk pótlása ,
szakszerű toldásaˇ~3,0 m3 faanyag 11 helyen
Eresz alján gyalult fenyő deszkázat fióktartóhoz rögzítve Remmers HK-LASUR 3 az 1-ben lazúrral kezelve
RC-120 színben 75 fm
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
hódfarkú cseréppel,
39-40° tetőhajlásszög között,
deponált bontott cseréppel, szükség esetén pótlással (kb. 25 %-a a teljes tetőnek) 3105 m2
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, 39-40° tetőhajlásszög között,
deponált bontott cseréppel, szükség esetén pótlással (kb. 25 %-a a teljes tetőnek) 298,8 m
Sima fémlemezfedés készítése kettős állókorcos kivitelben 3-15 fokos tetőn alátétlemezzel együtt 402 m2
Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben,
minősített ötvözött horganylemezből, 100 cm kiterített szélességben Hajlatbádog VM-ZINC-NATÚR ZINC
minőségű ötvözött horganylemezből, 0,70 mm vtg., 60 m
Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn meglévő tetőkibúvó,, 50 x 60 cm 12 db
Villámvédelem
Rozsdamentes (saválló) földelő szonda 3 m hosszú OBO, négycsavaros saválló kötőelemmel 20 db
Levezető, homlokzati oldalfalon elhelyezve tartószerkezettel 10mm FeZn 320 fm
Földelések összekötése földárokba helyezett 10mm saválló köracéllal 406 fm
Villámvédelmi mérési pont és a földelő rúd közötti összekötő vezető 16mm-es saválló. 120 fm
Levezető tartószerkezet oldalfalon 140 db
Felfogó rúdak összekötése , 10mm horganyzott köracéllal, 1menkénti cserépfedéshez való rögzítéssel. 920
db
Levezető, 10 mm átmérőjű horganyzott acélhuzal, cserépfedésű tetőn 1 m-enként a tető síkjában 2 cm-es
kiemelésű műanyag bilinccsel rögzítve, 10 méterenként egy univerzális összekötővel számolva 950 db
Felfogórúd, kúpcserépen rögzítve, 1,5 m hosszú, a levezető csatlakoztatásához szükséges összekötővel. 8
db
Felfogórúd, alumínium, 16/10 mm átmérő, 1,5 m hosszú, cserépfedésű tetőn rögzítve, négyszögletes
kéményhez vagy csőhöz 0,5-0,8 m állítható hosszúságú szigetelt távtartóval stabilizálva, összekötővel a
8/10 mm átm. levezető csatlakoztatásához. Rögzítési pontok távolsága min. 0,6 m. (A felfogórúd effektív
hosszúsága kisebb a teljes hossznál!) 10 db
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Dísz járda burkolat bontás, burkolatok deponálása, visszaépítése szükséges kőzetalap készítésével,
komplett helyreállítással 120 m2
Aszfaltburkolat bontása, helyreállítása kompletten burkolat bontás, burkolatok elszállítása, visszaépítése
szükséges közzet alap készítésével, komplett helyreállítással 130 m2
Belső udvar burkolat és kert bontása a tervezett nyomvonalon helyreállítással 130 m2
Belső udvar támfalak átfúrása térszínt alatt 24 db
Meglévő villámvédelmi rendszer bontása, elszállítása 1 tétel
Dokumentálás
Részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki
átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24
hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ
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II.2.7. pont kiegészítése: 12 hónap, azzal hogy az épület középső traktusának déli részét érintő minden
munkát 180 napon belül be kell fejezni, a napelemeket vissza kell építeni és üzembe helyezni.
II.2.1) Elnevezés:
Északi homlokzat felújítási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon
műemléki védelem alatt áll.
Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 109,7 m2
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 85 m2
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához Baumit Sanova Vorspritzer
Előfröcskölő;
Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA
rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó,
felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Baumit Sanova vakolat W;
Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban 110 m2
Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), hidrofóbizáló réteg felhordása terméskőre 106,1 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új
vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima
felületen szilikát homlokzatfesték 965,685 m2
Választópárkány, szemöldökpárkány javítás,, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött
horganylemezből, 65 cm kiterített szélességig 209,5 m
Választópárkány, szemöldökpárkány szükség esetén csere, bármilyen kiterített szélességgel, minősített
ötvözött horganylemezből, 65 cm kiterített szélességig 52,4 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki
átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24
hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
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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-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Díszterem felújítási munkák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon
műemléki védelem alatt áll.
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22
mm vastag vakpadlóra szegezve; Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása vakpadló
bontása 236,94 m2
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat
előzetes leverésével, hiánypótlás 45 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között- gépészeti munkák
után35 m
a letisztított téglaboltozat mészfestéses fertőtlenítése 236,9 m2
Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal Lucfenyő szélezett deszka, 3-6,5 m-es,
24 mm-es;
Új párnafák elhelyezése parkettaburkolat alá;
Parkettafektetés, csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve, halszálka mintába;
Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal 236,94 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt
felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen;
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú
kvarchomok töltésű alapozóval, tagolt felületen 438 m2

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

605

Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima
felületen, két rétegben 438 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki
átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24
hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: > / 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-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Földszinti és emeleti irodák felújítási munkái
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8
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NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon
műemléki védelem alatt áll.
Földszint:
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat
előzetes leverésével, hiánypótlás 25 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között- gépészeti munkák
után 35 m
Falfelület átvizsgálása , egyenletes felületi réteg kialakítása, a foltosodások elszigetelése, és szükség esetén
a régi, lehámlásra r hajlamos festékréteg eltávolítása;
Belső festéseknél felület előkészítése,;
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizesdiszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen;
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi
lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben,
tagolt sima felületen 3316,2 m2
Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen 152
m2
Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen
152 m2
Emelet:
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat
előzetes leverésével, hiánypótlás 20 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 30 m
Káva helyreállítási munkák 45 m2
Falfelület átvizsgálása , egyenletes felületi réteg kialakítása, a foltosodások elszigetelése, és szükség esetén
a régi, lehámlásra r hajlamos festékréteg eltávolítása;
Belső festéseknél felület előkészítése;
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizesdiszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel új vagy régi
lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben,
tagolt sima felületen1120,3m2
Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen 87,8
m2
Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen
87,8 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki
átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24
hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv.
meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: > / 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-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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) 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
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.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő továbbá irányadónak tartja jelen eljárásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1 § (7)
bekezdését és a Kbt. 69 § 11a) bekezdését.
A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő
erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők
tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván
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]: A
gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába,
vagy az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény (a
továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem
Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának, illetve az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások
szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti „épület kivitelezése és/
vagy meglévő épület felújítása” tárgyú beruházás nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. §-a.
Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek.
Az alább előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön
felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve
amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
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A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő
erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők
tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben elért a közbeszerzés tárgya szerinti „épület kivitelezése és/vagy meglévő épület felújítása” tárgyú
nettó árbevétele összesen nem éri el
- az 1. rész vonatkozásában a 100 Millió Ft-ot,
- az 2. rész vonatkozásában a 15 Millió Ft-ot,
- az 3. rész vonatkozásában a 13 Millió Ft-ot,
- az 4. rész vonatkozásában a 23 Millió Ft-ot,
Azon ajánlattevő esetében, amelyik nem rendelkezik legalább három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évvel az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti év(ek)ben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti
nettó árbevételüknek kell megfelelnie a fenti követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban)
végzett műemlékkel kapcsolatos legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt „műemlék jellegű
épület kivitelezése és/vagy meglévő műemlék jellegű vagy helyi védelem alatt álló (H1 besorolású helyi
védelemmel érintett) épület felújítása” beruházásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
a) a teljesítés ideje és helye (az építési beruházás tárgyát képező munka megnevezése, kivitelezés kezdő és
befejező időpontja év, hónap, nap megadásával),
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe,
c) a beruházás tárgya, valamint mennyisége
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21 § (2a) a. pontja alapján a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe.
M/2.1-2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő
(közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.
A bevonni kívánt szakembereket ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban kell megneveznie, továbbá
csatolnia kell a megnevezett szakemberek szakképzettségét, végzettségét igazoló okiratok egyszerű
másolatát, valamint szakmai gyakorlata igazolására benyújtandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza.
A szakember önéletrajza tartalmazza legalább az alábbiakat:
a) szakmai gyakorlat megnevezése
b) szakmai gyakorlati időpontos megjelölése (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata;
d) a szakember aláírt nyilatkozata a rendelkezésre állásról.
Amennyiben az M/2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő
által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében
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egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre
tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság
ellenőrizhető. Ajánlattevő alkalmassága a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerinti
jogosultság (egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség
(egyenértékű végzettség), és szakmai gyakorlati idő megléte esetén is megállapítható.
Az ajánlatban bemutatásra kerülő szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanaz a személy több
rész esetében is bemutatható, ha az adott részben meghatározott elvárásnak megfelel. A szakemberek
tekintetében benyújtásra kerülő szakmai önéletrajznak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy mely rész
vagy részek tekintetében kerül bemutatásra.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja vagy cégvezetője,
úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott úgy a szakember alvállalkozónak és erre
tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt
venni a teljesítésben. A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékétű végzettség, képzettség
esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló
Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.)Korm.
rendelet 23. § vonatkozó bekezdései.
Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek.
Az alább előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön
felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve
amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő
erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők
tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M/1. Ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 60
hónapban legalább egy darab „műemlék jellegű épület kivitelezése és/vagy meglévő műemlék jellegű
vagy helyi védelem alatt álló (H1 besorolású helyi védelemmel érintett) épület felújítása” kivitelezéssel, és
ezen kivitelezés minimum nem tartalmazza az alábbi munkanemeket:
- az 1. rész tekintetében:
- tetőfelújítás, mely épület alapterülete minimum 500 m2, és minimum 12 m tetőfesztávolságú épület,
ahol a tető fesztávolság a tetőn a fallemezek külső szélétől mért távolságot jelenti;
- az 2. rész tekintetében:
- homlokzatfelújítás 500 m2 felületen,
- az 3. rész tekintetében:
- belső felújítási tevékenység ami tartalmaz legalább 150 m2 felületen padló és 150 m2 belső festési
munkákat, ;
- az 4. rész tekintetében:
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- belső felújítási tevékenységek, mely tartalmazott legalább 150 m2 belső festési munkákat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21 § (2a) a. pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8
éven belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi
tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját
teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2.1. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen
szerzett MV-É felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, illetve a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013.
(VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
M/2.2. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen
szerzett MV-É-M felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, illetve a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013.
(VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
M.2.3. Kizárólag az 1. rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
- 7. § (5) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és
- Műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen szerzett 8. § (6) bekezdése szerinti szakmai
gyakorlattal.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az alkalmasság más szervezet (személy) általi igazolására a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése irányadó.
A jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatai felhasználása vonatkozásában a Kbt. 65. § (11)
bekezdésben foglaltak alkalmazandóak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a
szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérő a
szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket (P1, M2).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban előírja ajánlati biztosíték nyújtását.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlattétel ajánlati biztosíték
nyújtásához kötött, melynek mértéke
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az 1. rész vonatkozásában 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
a 2. rész vonatkozásában 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint,
a 3. rész vonatkozásában 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
a 4. rész vonatkozásában 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint,
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek Somogy Megyei
Önkormányzat ajánlatkérő 10039007-00313955-00000048 számú 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 biztosítékot amennyiben - átutalással teljesítik, úgy azt az eljárás megjelölésével kell átutalni. Az
ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a
kötöttség lejárata napján 24.00 óráig. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati
kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le! Az
Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy a
teljesítést igazoló dokumentumot szkennelt PDF formátumban az ajánlathoz csatolva, annak részeként
az EKR-ben nyújtja be. A Kbt. 35. § (5) bekezdés alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő
egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték
a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot
nem fizet. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés
megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt
illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Okirati biztosítéknyújtás esetén az okirat
szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti összes fordulatot tartalmaznia kell. Amennyiben okirati
biztosítékként kerül sor az ajánlati biztosíték szolgáltatására, abban az esetben ajánlatkérő előírja, hogy
a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozat (így különösen garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti (polgári perrendtartásról 2016. évi CXXX. törvény 325. §) teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az
ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Előlegvisszafizetési biztosíték: A Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének
megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, előleg-visszafizetési
biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot az előlegbekérő levél benyújtásával egy
időben kell rendelkezésre bocsátani. Az előlegvisszafizetési biztosíték lejárta: sikeres műszaki átadásátvétel napja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés során 5 db számla (az előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának
lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
• 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli vállalkozói díj 15-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli vállalkozói díj 35-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli vállalkozói díj 55-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli vállalkozói díj 80-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli
vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

613

végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, és ennek a teljesítésigazolásban való
elismerése.
Amennyiben előleg kerül lehívásra, úgy annak maximális összege a teljes nettó vállalkozói díj 30%, mely az
2., 3. és 4. számlából egyenlő arányban kerül levonásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a
közös ajánlattevők erre
vonatkozó megállapodását.
Ajánlatkérő nem köti a részvételt gazdálkodó szervezet alapításához, azt a nyertes ajánlattevőktől sem
követeli meg.
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
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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: 2022/05/30 (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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6)
bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (EKRr.) 15. §
(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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: 1500000
A befizetés helye: Somogy Megyei Önkormányzat
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10039007-00313955-00000048
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Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: amelynek mértéke az 1. rész
vonatkozásában 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
a 2. rész vonatkozásában 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint,
a 3. rész vonatkozásában 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
a 4. rész vonatkozásában 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint,
Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy a
teljesítést igazoló dokumentumot szkennelt PDF formátumban az ajánlathoz csatolva, annak részeként az
EKR-ben nyújtja be.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési részszempont fordított arányosítás módszere 2. értékelési részszempont esetében arányosítás
módszere 3-4. részszempont esetében egyenes arányosítás módszere
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
2. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
3. A szerződés finanszírozása vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, utófinanszírozással.
Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 30%-nak megfelelő mértékben biztosítja előleg igénybevételének
lehetőségét. (Kbt. 135. § (9)
bek.)
4. A 181/2003 (XI.05.) Korm. rendelet 3. és 4. melléklete szerinti épületelemekre jogszabály szerinti, minden
további esetben a minimum
előírt 36 hónap időtartam teljes körű jótállás.
5. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti
az alábbiak szerint:
a. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)
és (2) bekezdés
szerint;
b. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően
a Kbt. 135. § (3)
bekezdése szerint.
6. Ajánlatkérő a kifizetés során a Kbt. 135-136 §, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakat teljes körben
alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi
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kamatot fizet.
7. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 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 adózás
rendjéről szóló 2017. évi
CL. 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.
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Dobos Pál
Telefon: +36 70 366 7289
E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu
lajstromszám: 00848
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpont: A felhívás megjelenését követő hét, szerda 10:00 óra. Helyszín: Fő u.
10.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
12. Ajánlattevő szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. Korm.rend. 28.§ (3)
bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
13. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen
közbeszerzési eljárás
során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább az 1. rész vonatkozásában legalább 50 millió,- Ft/
káresemény, 100 millió,- Ft/év;
a 2. rész vonatkozásában legalább 7,5 millió,- Ft/káresemény, 15 millió,- Ft/év;
a 3. rész vonatkozásában legalább 6,5 millió,- Ft/káresemény, 13 millió,- Ft/év;
a 4. rész vonatkozásában legalább 11 millió,- Ft/káresemény, 23 millió,- Ft/év;
építési és felújítási munkára
vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem
rendelkezik a fenti
kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést
jelenti a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú
felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
14.Ajánlatkérő Útmutatót készített az ajánlattevők részére, mely a közbeszerzési dokumentum részét képezi.
15. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás szabályai.
16. VI.1.6. pont folytatása:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
1. Késedelmi kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 1 %-a/nap, legfeljebb
azonban 30 napi tétel.
2. Hibás teljesítési kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 1 %-a/nap,
legfeljebb azonban 30 napi tétel.
3. Meghiúsulási kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 30 %-a.
4. Jóteljesítési biztosíték: amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. Vállalkozó
a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjától a jótállási időtartam lejártának
időpontjáig a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összege 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosíték nyújtására
köteles. Az előírt biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt
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pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
5. Jótállás: A jótállás ideje a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követően kezdődik. A nyertes ajánlattevő az
ajánlatában meghatározott mértékű jótállási kötelezettséget köteles vállalni.
17. A fejlesztéssel érintett épületben Uniós támogatási forrásból megvalósított energetikai felújítási munkák
eredményeinek megtartására különös figyelmet kell fordítani, melyek kiterjednek a felújított, cserélt nyílászárókra,
napelemes rendszerre, födémszigetelésre, villamosrendszer korszerűsítésére, a hőszivattyús rendszerre, melyeket
a jelen szerződés kivitelezési munkálatai érinthetnek, érintenek, mindezek figyelembe vételével kerül jelen
kivitelezés megvalósításra és időtartamra kalkulálásra. A fentiekhez kapcsolódó bontási, leszerelési és visszaépítési
költségeket az Ideiglenes melléklétesítmények, organizáció, egyéb költségek között kell megadni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság (9534/2022)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720546251
Postai cím: Bujtos Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovátsné dr. Kanda Gabriella
Telefon: +36 42524600
E-mail: kovatsnekg@szabolcs.police.hu
Fax: +36 42524666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-rendor-fokapitanysag
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/EKR000338802022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

619

E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338802022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjárművek javítása, karbantartása és kárjavítása
Hivatkozási szám: EKR000338802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

620

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek jótállási
és szavatossági időn túli javítása, karbantartása és kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező
gépjárművek kárjavítása vállalkozási keretszerződés keretében 5 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Skoda gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
2. rész: Mercedes gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
3. rész: Suzuki gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
4. rész: Opel gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
5. rész: Audi és VW gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
A szolgáltatás körében elvárt igényeket és követelményeket - valamennyi rész vonatkozásában részletesen az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” című műszaki leírás és a
vállalkozási keretszerződés tervezete tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
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:
Skoda gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő (jelenleg 4 db) Skoda
Kodiaq, illetve ( jelenleg 70 db) Skoda Octavia típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn
túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása
nettó 18 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal
kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű
biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.)
KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt
rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi
és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Skoda) tekintetében előírt technikai
háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani,
hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag
gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok
felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők
betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani.
A fentiek megvalósulása érdekében ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Skoda gyártmányú
járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában
javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi
importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi
importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a
vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése
során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás
gépjárműjavítás tekintetében (hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy
ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő
a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés
meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap
mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb
(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat
azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó
megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési
alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a
pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
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5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő
a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban
foglaltak szerint jár el.
II.2.1) Elnevezés:
Mercedes gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő (jelenleg 14 db) Mercedes
B220 típusú, illetve (jelenleg 13 db) Mercedes Sprinter típusú gépjárművek teljes körű jótállási és
szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező
gépjárművek kárjavítása nettó 10 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70
%-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű
biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.)
KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt
rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és
szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Mercedes) tekintetében előírt technikai
háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani,
hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag
gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok
felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők
betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani.
A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Mercedes gyártmányú
járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában
javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi
importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi
importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a
vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése
során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás
gépjárműjavítás tekintetében (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy
ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő
a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés
meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap
mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb
(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat
azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó
megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
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1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési
alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a
pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő
a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban
foglaltak szerint jár el.
II.2.1) Elnevezés:
Suzuki gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő (jelenleg 27 db) Suzuki
Vitara típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása,
illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 7 000 000,- Ft keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű
biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.)
KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt
rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi
és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Suzuki) tekintetében előírt technikai
háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani,
hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag
gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok
felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők
betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani.
A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Suzuki gyártmányú
járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában
javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi
importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi
importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
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A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a
vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése
során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás
gépjárműjavítás tekintetében (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy
ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő
a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés
meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap
mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb
(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat
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azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó
megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési
alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a
pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő
a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban
foglaltak szerint jár el.
II.2.1) Elnevezés:
Opel gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő jelenleg (jelenleg 9 db)
Opel Astra K típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása,
kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 3 000 000,- Ft
keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű
biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.)
KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt
rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és
szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Opel) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani,
hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag
gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok
felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők
betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani. A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek
ajánlatában igazolnia kell, hogy Opel gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási
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idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel
(szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet
végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási
szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a
vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése
során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás
gépjárműjavítás tekintetében (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy
ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő
a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés
meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap
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mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb
(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat
azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó
megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési
alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a
pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő
a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban
foglaltak szerint jár el.
II.2.1) Elnevezés:
Audi és VW gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő jelenleg (jelenleg 13 db)
Audi A3, illetve (jelenleg 5 db) VW Caddy típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn
túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása
nettó 5 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal
kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű
biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.)
KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt
rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és
szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Audi és VW) tekintetében előírt technikai
háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani,
hogy a meglévő
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szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag
gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok
felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők
betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani. A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek
ajánlatában igazolnia kell, hogy Audi és VW gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még
jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel
(szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet
végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási
szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a
vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése
során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás
gépjárműjavítás tekintetében (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy
ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő
a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés
meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap
mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb
(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat
azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó
megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési
alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a
pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő
a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban
foglaltak szerint jár el.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az igazolásokat már az ajánlatban kéri
benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által
kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k),
m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A Kbt. 69. § egyes rendelkezései is irányadók, a Kbt. 114/A. § rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
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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 változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevő az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak
szerint.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített - a közbeszerzés tárgyához illeszkedő - legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, amelyet a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Ajánlatkérő az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
referencianyilatkozatot vagy
referenciaigazolást az alábbi tartalommal:
● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
● a kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
● a szolgáltatás tárgya (a korábbi teljesítések tárgya, és mennyisége olyan részletezettséggel, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap)
● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
az 1. rész vonatkozásában 20 db Skoda gyártmányú gépjármű,
a 2. rész vonatkozásában 10 db Mercedes gyártmányú gépjármű,
a 3. rész vonatkozásában 10 db Suzuki gyártmányú gépjármű
a 4. rész vonatkozásában 4 db Opel gyártmányú gépjármű
az 5. rész vonatkozásában 6 db Audi és 2 db VW gyártmányú gépjármű javítására és/vagy karbantartására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. A megadott mennyiség több szerződéssel is
igazolható.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel. (Kbt.
65. § (6) bekezdés).
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza. Amennyiben az
alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak
és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést
közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os
arányban vett részt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt. 67. § (3)
bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
Teljesítési biztosíték, valamint jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.
Késedelmi kötbér:
Feltétele: Ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a keretszerződés szerinti szolgáltatást az
előírt teljesítési határidőben nem teljesíti, akkor ajánlatkérő az elmulasztott teljesítési határidőt követő
első naptári naptól a teljesítés megtörténtéig késedelmi kötbérre jogosult.
A kötbér alapja: a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke.
A kötbér mértéke: minden késedelmes naptári nap után a kötbéralap 1,5%-a, de minimum 10 000,- Ft,
maximális mértéke a kötbéralap 15%-a.
Amennyiben a késedelmi kötbér 3. alkalommal is eléri a maximumát, ajánlatkérő jogosult a szerződéstől
elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér:
Feltétele: ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít és a hibásan teljesített
szolgáltatást a ajánlatkérő írásbeli felszólításában megjelölt határidőben nem javítja ki.
A kötbér alapja: a hibásan teljesített szolgáltatás nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke.
A kötbér mértéke: a hiba kijavítására előírt határidő eredménytelen leteltét követően a hibátlan teljesítésig
minden naptári nap után a
kötbéralap 1,5%-a, de minimum 10 000, Ft, maximális mértéke a kötbéralap 15%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Feltétele: Ha a keretszerződés lehetetlenülése vagy meghiúsulása olyan okból következik be, amelyért
nyertes ajánlattevő felelős, vagy ha a nyertes ajánlattevő a keretszerződés teljesítését megtagadja, vagy
ha a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér 3. alkalommal is eléri eléri a maximális szintet, vagy egyéb
okból az ajánlatkérő egyoldalúan (nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt) gyakorolt szerződés
megszüntetése.
A kötbér alapja: a keretszerződés még le nem hívott nettó keretösszege.
A kötbér mértéke: a kötbéralap 5 %-a.
A részletes feltételeket a vállalkozási keretszerződés tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő a megrendelésenként kiállított számlát - a Kbt. 135. § (1), (5)(6), és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése alapján - a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül
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átutalás útján fizeti ki, Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.
§ szerinti elektronikus számlát befogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság
(projekttársaság) létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a gépjárműfenntartó
tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szakmai felelősségbiztosítási
szerződés kötvényének másolatát és a díjrendezettség igazolását, illetve a vagyonbiztosítási szerződés
kötvényének másolatát és díjrendezettség igazolását az alábbi limitekkel, azaz vállalkozónak rendelkeznie
kell:
- az 1. rész vonatkozásában min. nettó 5 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és min. nettó
5 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel;
- a 2., 3., 5. rész vonatkozásában min. nettó 2 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és min.
nettó 2 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel;
- a 4. rész vonatkozásában min. nettó 1 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és min.
nettó 1 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel. A biztosítási
szerződéseknek fedezetet kell nyújtania a szolgáltatás végzése /vagyontárgy sérülése során, vagy
esetlegesen az általa történő szállítás/próbaút során bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a
szolgáltatás tárgyában esett károkat is a szerződés teljes időtartamára kiterjedően. A vagyonbiztosításnak
ki kell terjedni továbbá Vállalkozó átadás-átvételi pontján/telephelyén a javításra átvett gépjárművekben
esetlegesen bekövetkezett károk fedezetére is.
Valamennyi rész vonatkozásában a szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket a vállalkozási
keretszerződés 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
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül (http://
ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § (2)-(3), a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését 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
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
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány
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: Valamennyi rész vonatkozásában:1)Ajánlatkérő (AK) nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)
bek.e) pontját.
2)AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 114/A. § bekezdését.
3)Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani a közbeszerzési
dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt.
41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57. § (1) bek. b) pont alapján.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot (Kbt. 66.§ (5) bek.), az ajánlattevő (AT) Kbt. 66. § (2) bek., illetve a
Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát.(EKR űrlap).
5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatát (EKR űrlap), amennyiben az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni.
6)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakról. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
7)AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§(2a) és a 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az AT, közös AT, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
vonatkozásában: az ajánlatot cégszerűen aláíró személye(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, amennyiben jogszabály azt
adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásminta meglétét kötelezővé teszi. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult
írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt
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meghatalmazás másolati példányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is
vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.
8)Csatolandó a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozat, dokumentum is, amelyeket a Kbt. és az
egyéb közbeszerzési dokumentumok előírnak.
9)AT valamennyi rész vonatkozásában csatolja annak igazolását, hogy jogosult a még jótállási idővel rendelkező
gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a
kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos
magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat
tagjaként.
10) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a következőkre, mivel valamennyi rész vonatkozásában a keretszerződés
megkötésének feltétele, hogy ajánlattevő nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
minimálisan rendelkezni fog az alábbiakkal:
a) szakmai felelősség- és vagyonbiztosítással a III.2.2. pontban meghatározott limitekkel és feltételekkel.
b)Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási határán belül több jármű egy időben történő átvételére alkalmas
átadási ponttal és a járművek javítására legalább 3 db műhelyi állással rendelkező, tárolásra is alkalmas zárt kerítéssel körbevett, esetlegesen 24 órás őrzés, portaszolgálat, elektronikus biztonsági rendszer segítségével
- , fedett javítóműhellyel, telephellyel, melynek rendelkezésre állását a szerződéskötéskor igazolni szükséges.
(A műhelyi állások közé a műhelyi, telepített autóemelővel felszerelt, a szerelőaknára telepített, a karosszéria
egyengető pad elhelyezésére szolgáló álláshelyek számíthatók bele.)
c)legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog a káreseményes karosszéria lakatos munkák elvégzéséhez
fényező kamrával.
d) a teljesítésbe bevonni kívánt javítóműhelyekben rendelkezni fog az AUTODATA és AUDATEX program (vagy
azzal egyenértékű) javítási, szerelési tevékenység normaidejének meghatározására alkalmas szoftverrel.
e)Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy tevékenysége az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet
előírásainak megfelel és rendelkezik az Ajánlatkérő által meghatározott járművek - 1. rész: Skoda gyártmányú,
2. rész: Mercedes gyártmányú, 3. rész: Suzuki Vitara gyártmányú, 4. rész: Opel gyártmányú, 5. rész: Audi és VW
gyártmányú gépjárművek - tekintetében a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött
személyi és szakmai feltételekkel. Rendelkezik az Ajánlatkérő által meghatározott járművek tekintetében előírt
technikai háttérrel, biztosított a gyári javítási technológia, valamint a gyári szoftveres támogatás.
f)Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezni fog legalább egy érvényes szerződéssel és/vagy kapcsolattal
valamely biztosító társasággal, amelyben a káreseménnyel kapcsolatos javítások óradíjai (például Audatex,
Autodata vagy azzal egyenértékű adatbázis alapján) rögzítésre kerültek.
g)Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átláthatósági nyilatkozatot (vállalkozási
keretszerződés 6. sz. melléklete) kell benyújtania. A fentiekre vonatkozóan az ajánlatban is nyilatkozni szükséges.
11)AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12)AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest
szigorúbban határozta meg. (III.1.3)
13)FAKSZ: Kovátsné dr. Kanda Gabriella 01213
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Tata Város Önkormányzata (9619/2022)
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: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729617211
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schweighardt Ottóné
Telefon: +36 34588670
E-mail: kozbeszerzes@tata.hu
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tata.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/EKR000566232022/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/EKR000566232022/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:
Eszközbeszerzés a tatai Inkubátorházba
Hivatkozási szám: EKR000566232022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mennyiségek:
1. rész: Bútorok, székek:
tárgyalószék (krómozott) 20 db
tárgyalóasztal (fémvázas)mérete: 4 cső lábbal 9 db
szervízasztal (fémvázas) 4 cső lábbal 1db
munkaszék (karfás) szinkronmechanikával ellátott kényelmes forgószék 4 db
íróasztal fiókkal (fémvázas) 4 db
iratrendező szekrény nyitott, polcos szekrény 18 db
fém állófogas, lehetőleg Fekete színű 12 db
szelektív szeméttároló, 2x25L szelektív hulladékgyűjtő edény. 2 rekeszes, billenő fedéllel 12 db
polc (lebegő polc ) 18 db
fémvázas szék teljesen műanyag palást, fém váz 4 db
asztal Váz: keretes szerkezet 4db
konyhabútor, mosogatótálcával egy medencés,+csepegtető rozsdamentes alap kategória, csapteleppel.
Alsó felső 1 db
öltözőszekrény (3 rekeszes, fém) Minőségi acél lemezből készített, álló részes, teljes ajtós öltözőszekrény 2
db
öltözőpad és fogas, Rendkívül masszív, szinterezett acél zártszelvény váz műanyag kopótalpakkal, matt
lakkozott
fenyőléc ülőlapokkal, háttámlával és akasztós fejrésszel. 2db
munkaszék (karfás) szinkronmechanikával ellátott kényelmes forgószék. Magasságban emelhető puha,
lehetőleg fekete karfa, folyamatosan emelhető ülés magasság, magasságban emelhető háttámla 5
pozicióban rögzíthető 4 db
íróasztal fiókkal (fémvázas), Váz: keretes szerkezet, hozzászerelt oldal szekrénnyel 14 db
műhelyasztal, masszív U profil lábakkal, 2db
guruló tároló 1 ajtós 2 polcos mobil szerszám tároló szekrény 2 db
szerszámos szekrény, Kétajtós 1 polccal, perfo hátfallal és ajtó belsővel 4db
mobil műhelyasztal 2db
fiókos műhelyszekrény, 5 fiókos műhelyszekrény 2db
2.rész: Számítástechnikai eszközök
Projektor: 1db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

641

Funscreen Rollo: 1db
Vezeték nélküli billentyűzet és egér: 4db
27" LCD monitor: 4db
Többfunkciós színes A3 nyomtató és szkenner: 1db
Nootebook: 4db
A pontos mennyiségeket és az eszközök/berendezések pontos műszaki paramétereit
a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan eszközlista tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bútorok, székek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39130000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, 460/158 hrsz és 460/155 hrsz, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Bútorok, székek:
tárgyalószék (krómozott) 20 db
tárgyalóasztal (fémvázas)mérete: 4 cső lábbal 9 db
szervízasztal (fémvázas) 4 cső lábbal 1db
munkaszék (karfás) szinkronmechanikával ellátott kényelmes forgószék 4 db
íróasztal fiókkal (fémvázas) 4 db
iratrendező szekrény nyitott, polcos szekrény 18 db
fém állófogas, lehetőleg Fekete színű 12 db
szelektív szeméttároló, 2x25L szelektív hulladékgyűjtő edény. 2 rekeszes, billenő fedéllel 12 db
polc (lebegő polc ) 18 db
fémvázas szék teljesen műanyag palást, fém váz 4 db
asztal Váz: keretes szerkezet 4db
konyhabútor, mosogatótálcával egy medencés,+csepegtető rozsdamentes alap kategória, csapteleppel.
Alsó felső 1 db
öltözőszekrény (3 rekeszes, fém) Minőségi acél lemezből készített, álló részes, teljes ajtós öltözőszekrény 2
db
öltözőpad és fogas, Rendkívül masszív, szinterezett acél zártszelvény váz műanyag kopótalpakkal, matt
lakkozott
fenyőléc ülőlapokkal, háttámlával és akasztós fejrésszel. 2db
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munkaszék (karfás) szinkronmechanikával ellátott kényelmes forgószék. Magasságban emelhető puha,
lehetőleg fekete karfa, folyamatosan emelhető ülés magasság, magasságban emelhető háttámla 5
pozicióban rögzíthető 4 db
íróasztal fiókkal (fémvázas), Váz: keretes szerkezet, hozzászerelt oldal szekrénnyel 14 db
műhelyasztal, masszív U profil lábakkal, 2db
guruló tároló 1 ajtós 2 polcos mobil szerszám tároló szekrény 2 db
szerszámos szekrény, Kétajtós 1 polccal, perfo hátfallal és ajtó belsővel 4db
mobil műhelyasztal 2db
fiókos műhelyszekrény, 5 fiókos műhelyszekrény 2db
A pontos mennyiségeket és az eszközök/berendezések pontos műszaki paramétereit
a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan eszközlista tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002
II.2.13) További információ
A beszerzendő eszközök pontos műszaki paraméterei a specifikációban és az árazatlan költségvetésben
kerültek megadásra.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag új eszközök ajánlhatók meg!
II.2.1) Elnevezés:
Számítástechnikai eszközök
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30121100-4

További tárgyak:

30200000-1

Kiegészítő szójegyzék

30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, 460/158 hrsz és 460/155 hrsz, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projektor: 1db
Funscreen Rollo: 1db
Vezeték nélküli billentyűzet és egér: 4db
27" LCD monitor: 4db
Többfunkciós színes A3 nyomtató és szkenner: 1db
Nootebook: 4db
A pontos mennyiségeket és az eszközök/berendezések pontos műszaki paramétereit
a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan eszközlista tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

644

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002
II.2.13) További információ
A beszerzendő eszközök pontos műszaki paraméterei a specifikációban és az árazatlan költségvetésben
kerültek megadásra.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag új eszközök ajánlhatók meg!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével
- az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben az 1) pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolás módja: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §
bekezdése szerint előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
1. 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).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával
igazolható (EKR űrlap). Ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. §. f) és ia) - szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont vonatkozásában a Hatóság által
az EKR-ben közzétett nyilvántartásban. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az
ajánlatkérő az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b)
bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a
kizárás megítéléséhez szükséges további információk.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan
pedig az ajánlattevő ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat
benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján
az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett 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
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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.
5. 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.
6. Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap).
7. 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.
8. 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem
ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér részenként:
Az adott részre eső teljes nettó vételár 20%-a. Késedelmi kötbér részenként:
Amennyiben Ajánlattevő a meghatározott mennyiséget, a megadott határidőre, a megadott minőségben
nem, vagy csak részben szállítja le Megrendelő részére, úgy az Ajánlattevő késedelembe esése esetén a le
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nem szállított eszközök nettó értékének 1%-nak megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni,
melynek mértéke maximum a nettó szerződéses összeg 10%-a lehet. Megrendelő a kötbérmaximum
elérése esetén elállhat a szerződéstől, illetőleg azt azonnali hatállyal felmondani jogosult
Meghiúsulási kötbér részenként:
Amennyiben a teljesítés az Ajánlattevőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, az
Ajánlattevő az adott részre eső teljes nettó vételár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles. A nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Ajánlatkérő a teljesítést meghiúsultnak tekinti, amennyiben a véghatáridőt az Ajánlattevő 10 napot
meghaladóan túllépi.
Garancia részenként:
A szállító a leszállított eszközökre 1 év garanciát köteles vállalni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázatból történik. A
támogatás intenzitása 100,0%, de maximum az elszámolható költség 100,0% erejéig; amely a mindenkor
hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó szerződéses
összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A
vételár magában foglalja a szállítási- és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot és a
teljesítéshez szükséges Szállító oldalán keletkező valamennyi költséget.
Megrendelőként szerződő fél teljesítésigazolás kiállításával igazolja a szerződésszerű teljesítést.
Szállítóként szerződő fél csak a teljesítésigazolás átvételét követően jogosult számlát benyújtani. A
teljesítésigazolás kiadásának feltétele az 1. rész - 2. rész vonatkozásában a teljesítések helyén kiállított
átadás-átvételi jegyzőkönyvek.
A nyertes ajánlattevő részenként 1db végszámla benyújtására jogosult. Megrendelő a vételárat az igazolt
teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő
által megnevezett számlára a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésének vonatkozó rendelkezései szerint.
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2013. évi V. törvény (Ptk.)
2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.)
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek
tartalmazzák.
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
szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás
közötti
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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:
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.
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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: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben történő eljárás alapján
elektronikus bontás.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68.§
alapján: 15. § (1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat
óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg. (2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi 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:
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
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:
Nettó ajánlati ár (fordított arányosítás)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.)A dok.rend.bocs.módja:Kbt.57.§ 1)és(2)bek.szerint,valamint a 424/2017.
(XII.19.)Kr.vonatkozó bekezd.alapján
elektronikus úton. A közbesz.dok.az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben
2.)Felolvasólapon a köv.kell szerep.a Kbt.68.§(4) bek.szerint:AT nevét,székhelyét,az ért.szempontokra tett
vállalás (lásd Űrlap).Bármilyen,az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén AK a Felolvasólap
adatait tekinti mérvadónak! Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT-i
regisztráció összhangban a 424/2017.(XII. 19.)Kr. rendelk.3.)AT-nek ajánlatában nyil.kell a Kbt.66.§(2)bek.szerint,
nyil.kell a Kbt.66.§(6)bek.,a 67.§(4)bek.szerint. A nyil.nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni,és
az ajánlathoz csatolni. 4.)Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások,törlések vagy átírások,kivéve az AT által
tett hibakiigazításokat,mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek,vagy személyeknek a
kézjegyükkel kell ellátniuk.Az ajánlat részletes formai és tartalmi köv.az ajánlati dok.tart. A Kbt. 55. § (7) bekezdése
az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 5.)AK az eljárás nyertesével köt szerződést.A
nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köt
szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt.131.§(4)bek.szerint
eljárva.
6.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéld.vagy ügyvéd által
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem
cégjegyz.jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását
is,a meghatalmazást adó személy
aláírási címpéld.,avagy mintája mellett.Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott
vált.bejegyz.kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.Kr.13.§
szerint,avagy nyil. szüks.annak tényéről, hogy vált.bej.nincs folyamatban. 7.)AK az eljárás eredményéről az
összegezés megküld.táj.az AT-ket (Kbt.79. §). 8.)AK útmutatót biztosít az ajánlattevők részére, amely részletesen
szabályozza az ajánlattal kapcsolatos ajánlatkérői elvárásokat. 9.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó:Cellár József (lajstromszám:00386). 10.AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5)
bekezdésében és alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 11.Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban, valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók.13.A közbeszerzési dok.elérhetősége:https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/feladat.xhtml?
id=3545869. 12.)Az ajánlat benyújt.módja: https://ekr.gov.hu felületen.13.)Az értékelés során adható pontszám
alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. .ezdés b) pontjára. 14.) AK a szerződés teljesítése érdekében (közös)
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gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös)
ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Újhartyán Város Önkormányzata (9690/2022)
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: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730428213
Postai cím: Hősök Tere 5-7.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schulcz József
Telefon: +36 29372133
E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujhartyan.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/EKR000677642022/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/EKR000677642022/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:
Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR000677642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

653

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
kerékpárút építése
A kiépítendő kerékpárút kül- és belterületen található, összesen 1822 fm hosszban. A kerékpárút
külterületen „B” hálózati szereppel bír. A tervezett külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút
használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki. A burkolat szélessége 2,6 méterrel alakítandó ki,
mivel mindkét oldalon fel kell festeni a burkolat szélét jelző vonalat is. A burkolat szélét követően mindkét
oldalon 35-35 cm padka alakítandó ki. A 4+446-4+517 km szelvények között( 1+751-1+822 ) elválasztás
nélküli közös gyalog kerékpárút kerül kialakításra 3,0 m szélességű burkolattal. A burkolat két oldalán
0.35-0.35 m padka kerül kialakításra.
A kerékpárút víztelenítése a mellette lévő úttal közösen történik. A kerékpárút az út árkának irányába lejt.
Az út meglévő vízelvezető rendszerét nem változtatjuk meg, de az út melletti meglévő árok profilozandó,
ahol nincs meg ott újból kialakítandó.
A csatlakozó utak, földutaknál a kerékpárút területének széléig szilárd burkolattal történik a felvezetés
amit ki kell építeni.
A tervezett kerékpárút két helyen keresztez vízelvezető árkot, ahol átereszek kialakítása szükséges.
A tervezett kerékpáros nyomvonal a 3+600 és 4+000 szelvények között Natura 2000 területet érint, mely
esetében külön hatásbecslési tanulmány készült. A tervezett beruházás során keletkező hulladékokat a
megfelelő módon és helyen kell összegyűjteni és elszállítani.
A belterületi szakaszon a 4+300-4+350 szelvények között az útpadka füvesítendő. A nyomvonalon fa
ültetendő.
A tervezési terület belterületen található szakaszán jelenleg is üzemel közvilágítás.
A tervezési területen található közmű szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, előírásukat a
tervdokumentáció tartalmazza.
A Forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázolásra kerültek a kihelyezendő táblák, és a felfestendő
burkolatjelek is. Az aszfaltozási munkák befejezése után fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik)
felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben a helyszínrajznak megfelelő helyeken.
Az Arany János utcához tartozó Árpád u. átvezetésnél ledes világító „ okos „ prizmák helyezendők ki
megfelelő érzékelőkkel és elektromos energia táplálással.
A kerékpárút kezdetén és végén kerékpárút útbaigazító tábla helyezendő ki terv szerint, illeetve a
dokumentáció szerinti KRESZ táblák.
Újhartyán belterületén az Arany János utcához csatlakozandó Árpád utcában a kerékpárút átvezetés előtt
1 db forgalomcsillapító küszöb építendő be.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

654

A templom előtt téren a kerékpárút végszelvényénél 1 db kerékpártároló létesítendő.
közműkiváltás
Vodafon telefon oszlop áthelyezés db 2
Optikai kábel nyomvonal feltárás( Kutatóárok ásás 10 m-enként) m 546
Vodafon optika kábel nyomvonal hosszirányú süllyesztés kézi árokásással m 967
Vodafone optikai szekrény beépítése db 11
Vodafon optika kábel nyomvonalában 40 KPE cső beépítése m 1 934
kandeláber világítás kiépítés db 2
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ugyanebben a tárgyban, ezt megelőzően indított
közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő igyekezett részajánlattételre lehetőséget biztosítani, a műszaki
taratalmű kiegészítő tájékoztatás kérések rávilágítottak, hogy műszakilag a kivitelezés egy egységet képez,
nem bontható részajánlatokra a kivitelezés
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút építése
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: HU1 A teljesítés helye: Újhartyán-Dabasi Szőlők között ( 0+000-1+822 szelvény)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
kerékpárút építése
A kiépítendő kerékpárút kül- és belterületen található, összesen 1822 fm hosszban. A kerékpárút
külterületen „B” hálózati szereppel bír. A tervezett külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút
használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki. A burkolat szélessége 2,6 méterrel alakítandó ki,
mivel mindkét oldalon fel kell festeni a burkolat szélét jelző vonalat is. A burkolat szélét követően mindkét
oldalon 35-35 cm padka alakítandó ki. A 4+446-4+517 km szelvények között( 1+751-1+822 ) elválasztás
nélküli közös gyalog kerékpárút kerül kialakításra 3,0 m szélességű burkolattal. A burkolat két oldalán
0.35-0.35 m padka kerül kialakításra.
A kerékpárút víztelenítése a mellette lévő úttal közösen történik. A kerékpárút az út árkának irányába lejt.
Az út meglévő vízelvezető rendszerét nem változtatjuk meg, de az út melletti meglévő árok profilozandó,
ahol nincs meg ott újból kialakítandó.
A csatlakozó utak, földutaknál a kerékpárút területének széléig szilárd burkolattal történik a felvezetés
amit ki kell építeni.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

655

A tervezett kerékpárút két helyen keresztez vízelvezető árkot, ahol átereszek kialakítása szükséges.
A tervezett kerékpáros nyomvonal a 3+600 és 4+000 szelvények között Natura 2000 területet érint, mely
esetében külön hatásbecslési tanulmány készült. A tervezett beruházás során keletkező hulladékokat a
megfelelő módon és helyen kell összegyűjteni és elszállítani.
A belterületi szakaszon a 4+300-4+350 szelvények között az útpadka füvesítendő. A nyomvonalon fa
ültetendő.
A tervezési terület belterületen található szakaszán jelenleg is üzemel közvilágítás.
A tervezési területen található közmű szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, előírásukat a
tervdokumentáció tartalmazza.
A Forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázolásra kerültek a kihelyezendő táblák, és a felfestendő
burkolatjelek is. Az aszfaltozási munkák befejezése után fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik)
felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben a helyszínrajznak megfelelő helyeken.
Az Arany János utcához tartozó Árpád u. átvezetésnél ledes világító „ okos „ prizmák helyezendők ki
megfelelő érzékelőkkel és elektromos energia táplálással.
A kerékpárút kezdetén és végén kerékpárút útbaigazító tábla helyezendő ki terv szerint, illeetve a
dokumentáció szerinti KRESZ táblák.
Újhartyán belterületén az Arany János utcához csatlakozandó Árpád utcában a kerékpárút átvezetés előtt
1 db forgalomcsillapító küszöb építendő be.
A templom előtt téren a kerékpárút végszelvényénél 1 db kerékpártároló létesítendő.
közműkiváltás
Vodafon telefon oszlop áthelyezés db 2
Optikai kábel nyomvonal feltárás( Kutatóárok ásás 10 m-enként) m 546
Vodafon optika kábel nyomvonal hosszirányú süllyesztés kézi árokásással m 967
Vodafone optikai szekrény beépítése db 11
Vodafon optika kábel nyomvonalában 40 KPE cső beépítése m 1 934
kandeláber világítás kiépítés db 2
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(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 M.2 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24
hónap) 15
2 A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó átalányár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
fennállnak a 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont gb) alpontok szerint. Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) 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 okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges
benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok
fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan
ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be.
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Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az EKR
rendszerben található űrlapot szükséges kitölteni, igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső̋ alvállalkozót, valamint kapacitást
nyújtó szervezetet.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton
már benyújtott. Ebben az esetben az AK 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 AK 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
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt.
65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamely
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzettség vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő előzetes igazolási
módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát arról, hogy
megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szereplés tényét - abban
az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére
nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni. Az igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő
benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevő alkalmassága igazolandó:
Minden pont tekintetében:
Ajánlattevő ajánlatában a 114.§ (2) bek. alapján arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.
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.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az elői̋rt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő̋ más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó̋ szervezet re̋sze̋ről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
az igazolások benyűjta̋sa̋nak elői̋ra̋sakor pedig e szervezetnek - kiza̋rőlag az alkalmassa̋gi
kővetelme̋nyek tekintete̋ben - az elői̋rt igazola̋si mődokkal azonos mődon kell igazolnia az
adott alkalmassa̋gi felte̋telnek tőrte̋nő megfelele̋st. A gazdasa̋gi szereplő az alkalmassa̋gi
kővetelme̋nyek teljesi̋te̋se̋re vonatkoző re̋szletes adatokat tartalmaző, az elja̋ra̋st megindi̋tő
felhi̋va̋sban elői̋rt igazolásokat az alkalmassa̋gi kővetelme̋nyek tekintete̋ben az aja̋nlatke̋rő
69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhi̋va̋sa̋ra kőteles benyűjtani.
M.1 pont tekintetében (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül
megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap
megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A referenciát a Kr 23. § (Kr.22.§ (3)). szerint kell igazolni és azokat az ajánlattevő több
szerződéssel is igazolhatja. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§
(6)-(7),(9),(11) és 69.§(11) bek irányadó.
M.2 (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja annak
a szakembereknek a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be
kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a
végzettsége és a szakember a minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalata
egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe
vételre, minden megkezdett hónap egy egésznek minősül), a szakember munkáltatójának
feltüntetésével, vagy
annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
- szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
- adott esetben az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultság kezdetét pontos dátummal.
Ajánlatkérő az értékelés körében a jogosultság megszerzésének (első)
időpontjától veszi figyelembe értékelés körében a szakmai többlettapasztalatot, amennyiben a
szakembert már bejegyezték.
Azonos részen belül a szakemberek között átfedés nem megengedett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik
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M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legalább
1.000 fm hosszú bicikliút építés vagy útépítési referenciával, mely tartalmazott közműkiváltást is, az 1.000
fm hossz több szerződésből is teljesíthető, azonban minden szerződésnek meg kell felelnie műszaki
tartalmában a bicikliút építés közműkiváltással vagy útépítés közműkiváltással alkalmassági elúírásnak.
M.2.Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a) legalább 1 fő
építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti MV-KÉ kódú (Közlekedési építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök
végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy
közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök
végzettséggel rendelkező szakemberrel. Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget,
képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. (Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő
munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.
Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a
szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembernek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
bemutatott szakember tekintetében a szakmai önéletrajz benyújtása mellett az FMV névjegyzéki
jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám és jogosultság
kezdetének megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettséggel és gyakorlati idővel szemben előírt
minimumkövetelmény igazolásaként. Amennyiben a bemutatott szakember kapcsán a jogosultság az
ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles
igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
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: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért
felelős, a jelen Szerződésben meghatározott végteljesítési határidő tekintetében késedelembe esik,
késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó Vállalkozói díj 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a
nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a végteljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni
első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri
a maximumát. A nyertes ajánlattevő részköbér fizetésére köteles, az ajánlatához benyújtott pénzügyi és
műszaki ütemterv szerinti késedelemkor.
Részkötbér értéke, a késedelmes rész napi 1 %-a. Meghiúsulási kötbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján,
abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős elmarad, különösen,
ha a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a
Szerződés meghiúsultnak
tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó
Vállalkozói díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján
átutalással - Forintban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket.
Ajánlattevő jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű összegre
[Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján].
Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a vállalkozóként szerződő fél részéről biztosíték
nyújtásától.
Számlázás: Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, négy részszámla és
egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 15%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;
2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 30%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;
3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 55%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 80%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt
követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás
göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét
nem haladhatja meg. Amennyiben előleg került lehívásra az 3. és 4. rész számla valamint a végszámla
összegéből kerül
levonásra egyenlő mértékben (10-10-10%). A finanszírozásra vonatkozó összes előírás az EKR karakter
korlátja miatt nem fér ki, azok teljes terjedelmükben a dokumentációban megtalálhatók. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást a
teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének
napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben
foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi
kamat érvényes. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: - 2007. évi
CXXVII. tv; - 2011. évi CXCV. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; - 2015. évi CXLIII.
tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §. A
beruházás fordított a ÁFA hatálya alá esik.
AK elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Folytatás:
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17. AK felhívja a figyelmet, hogy adott tárgyban közbeszerzési eljárás már kiírásra, malyd az ajánlattételi
szakaszban visszavonsára került. AK a dokumentáció részeként rendelezésre bocsátja a korábbi eljárásban
érkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket a válaszokkal együtt, az ajálnattétel elősegítése érdekében.
Ahol a válaszokban a költségvetés módosítása szerepel, az már megtörtént, a dokumentáció a pontosított
költségvetést tartalmazza! Az iratokban való részekre hivatkozást kérjük figyelmen kívül hagyni, mivel a
részajánlattételt fizikálisan nem lehetett biztosítani, most a kivitelezés egyben került kiírásra.
18 Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/27 (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: (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: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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 a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy amennyiben a
szerződés megkötésre került, a szerződés nem lép hatályba.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A szakember többlettapasztalata és többlet jótállás értékelési részszempont esetén arányosítás a
Miniszterelnökség útmutatója szerint. Az Ár Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25.napján KÉ 2020. évi
60. számában megjelent útmutatója -fordított ar.
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 a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban
szerepelnek.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is
szükséges az ajánlat részeként, a csatolt iratminták felhasználásával.
3. A Kbt. 56. § és a 114.§ (6) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 114.§ (6) bek. alapján határidő
lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni a kiegészítő tájékoztatást.
4.Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben
meghatározott időpontig köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú
legalább 200.000.000 HUF/év és 100.000.000 HUF/káresemény fedezeti értékű vagyon és felelősségbiztosítási
szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a munkákra vállalt jótállási időszak
végéig hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
5. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6)-ra tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, a Kbt.
114. § (11) pontját és alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak. A
KD és a Felhívás ellentmondása esetén a Felhívás az irányadó!
8. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő
dokumentumokat) ajánlattevőként vagy ún. alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/személyként
aláíró személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Egyéni
vállalkozó, természetes személy, vagy a Ctv hatálya alá nem tartozó formában működő Ajánlattevő esetén
elegendő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a
mindkét fél által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
9. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás, egyéb írásos dokumentumok, tervek és az árazatlan költségvetési kiírás adja. A tárgyi közbeszerzési
eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja a tételes árazatlan költségvetési kiírás alapján
számolt egyösszegű átalány ár, az Ajánlatkérő csak a Műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott, ajánlattevő
által kitöltött tételes költségvetésen alapuló HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek
ajánlatához a beárazott költségvetést csatolnia kell.
10. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
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alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
11. Ajánlatkérő az alábbiak szerint szakmai ajánlat benyújtását várja el, melynekrészei:
- árazott költségvetés
- pénzügyi és műszaki ütemterv
Az egyenértékűség vizsgálata tekintetében Ak hivatkozik a Kbt. 3.§ 30. pontra, továbbá az egyenértékűség
vizsgálatához a KDben előírtakra. Ak az értékelési szempontra tekintettel a bemutatott szakemberek önéletrajza
benyújtását kéri. A szakember megnevezése (megfelelő EKR nyilatkozat), a költségvetés, a pénzügyi és műszaki
ütemterv nem hiány pótolható.
12. Az alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig
rendelkeznie kell:a 266/2013. (VII .11.) Korm. rendelet szerinti előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel. A fentiekben rögzítettek szerinti
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4 )
bek. alapján eljárni.
13. Az eljárásba bevont FAKSZ: Göndör Gábor; lajstromszám 00311
14. AK Kbt.35.§(8)bek-re tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi
lehetővé.
15. Az aj-ban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt.66.(2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni,
továbbá nyilatkozni kell Kbt.66.§ (6)bek. és Kbt.65.(7)bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).
16. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdését alkalmazza a feltételes közbeszerzési eljárás eredményeképp kötött
szerződésben.
Folytatás "III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcs"
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vas Megyei Kormányhivatal (9312/2022)
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: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789408218
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR000417082022/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/EKR000417082022/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: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fax, nyomtató és fénymásoló kellékanyag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000417082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30192000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fax-, nyomtató-, és multifunkciós eszköz kellékanyag beszerzés
I. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag
(toner/patron/kazetta/dob) összesen 1222 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában
meghatározott alapmennyiségtől (összesen 1222 db) + 30%-kal (mindösszesen 367 db/12 hónap
mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
II. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott multifunkciós eszköz-, fax-,
nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 574 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Az opció 1. pontjaként megadott kellékanyagok esetében a valós szükséglet alapján típusonként
legfeljebb 1 db/év beszerzésre kerülhet sor, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában megadott
táblázat szerint. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen
irányú igényünk keletkezik.
Az opció 2. pontjaként Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum
Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 574 db) az opció keretében a szerződés
teljes időtartama alatt + 30%-kal (mindösszesen 172 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet,
beleszámítva az opció 1. pontjában felmerülő mennyiséget is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Fax-, nyomtató kellékanyag beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30192112-9

További tárgyak:

30192113-6
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Kiegészítő szójegyzék

30192300-4
30192320-0
30192340-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei,
mindösszesen 45 cím megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag
(toner/patron/kazetta/dob) összesen 1222 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában
meghatározott alapmennyiségtől (összesen 1222 db) + 30%-kal (mindösszesen 367 db/12 hónap
mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés aláírásától számított 12. hónap utolsó
napjáig a vonatkozó rész keretösszegét nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított
12. hónap utolsó napjáig. Fenti feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő a szerződést az eredeti időtartam
lejártát legkésőbb 15 nappal megelőzően egyoldalú nyilatkozatával jogosult meghosszabbítani.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.4. pontja valamint a Közbeszerzési
Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában
meghatározott alapmennyiségtől (összesen 1222 db) + 30%-kal (mindösszesen 367 db/12 hónap
mennyiségi keret erejéig) 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
Az ajánlatban a legalacsonyabb ár értékelési szempont esetén a bírálat alapját képező ajánlati árat (mely
az I/b. ártáblázat mindösszesen nettó sorában megadott érték) nettó módon, egy összegben és forintban
(HUF) kell megadni.
Az I/b ártáblázat rendkívüli szállítási költség nettó Ft sorában a műszaki leírásban részletezett rendkívüli
igény szállítására vonatkozó ajánlati árat kéri Ajánlattevő feltüntetni.
A megajánlott árnak részenként az árubeszerzés tárgyával, a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő
minden költséget (pl. csomagolási, szállítási, /kivéve rendkívüli szállítás/, rakodási, a hibás termékek
cseréjével kapcsolatos költségek, stb.) tartalmaznia kell, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.
II.2.1) Elnevezés:
Multifunciós eszköz kellékanyag beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30192112-9

További tárgyak:

30192113-6

30192300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei,
mindösszesen 45 cím megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott multifunkciós eszköz-, fax-,
nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 574 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Az opció 1. pontjaként megadott kellékanyagok esetében a valós szükséglet alapján típusonként
legfeljebb 1 db/év beszerzésre kerülhet sor, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában megadott
táblázat szerint. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen
irányú igényünk keletkezik.
Az opció 2. pontjaként Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum
Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 574 db) az opció keretében a szerződés
teljes időtartama alatt + 30%-kal (mindösszesen 172 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet,
beleszámítva az opció 1. pontjában felmerülő mennyiséget is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés aláírásától számított 12. hónap utolsó
napjáig a vonatkozó rész opcióval növelt keretösszegét nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam
lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. Fenti feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő a szerződést
az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 15 nappal megelőzően egyoldalú nyilatkozatával jogosult
meghosszabbítani.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.4. pontja valamint a Közbeszerzési
Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint.
Az opció 1. pontjaként megadott kellékanyagok esetében a valós szükséglet alapján típusonként
legfeljebb 1 db/év beszerzésre kerülhet sor, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában megadott
táblázat szerint. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen
irányú igényünk keletkezik.
Az opció 2. pontjaként Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum
Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 574 db) az opció keretében a szerződés
teljes időtartama alatt + 30%-kal (mindösszesen 172 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet,
beleszámítva az opció 1. pontjában felmerülő mennyiséget is.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatban a legalacsonyabb ár értékelési szempont esetén a bírálat alapját képező ajánlati árat (mely
az II/b. ártáblázat mindösszesen nettó sorában megadott érték) nettó módon, egy összegben és forintban
(HUF) kell megadni.
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Az II/b ártáblázat rendkívüli szállítási költség nettó Ft sorában a műszaki leírásban részletezett rendkívüli
igény szállítására vonatkozó ajánlati árat kéri Ajánlattevő feltüntetni.
A megajánlott árnak részenként az árubeszerzés tárgyával, a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő
minden költséget (pl. csomagolási, szállítási, /kivéve rendkívüli szállítás/, rakodási, a hibás termékek
cseréjével kapcsolatos költségek, stb.) tartalmaznia kell, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró
okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet
(továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró
okok fenn nem állását, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek
szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően az ajánlattevőnek a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára
vonatkozóan kell a nyilatkozatát megtennie az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pontja ic) alpontja
szerint illetve 10. § g) pontja gc) alpontja rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerint
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben) a Kr.
17.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá, figyelemmel a Kr. 4.§-ára is, az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét a K.r. 1. § (7) bekezdésében, a Kr. 17. § (1a) és (1b) bekezdésében, valamint a Kbt. 64. §-ában
foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK
az eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot, jelen rész
kizárólag a karakterkorlát miatt került kitöltésre azon okból, hogy AK felhívásban szükséges információkat
AT rendelkezésére bocsáthassa.
A felhívás VI.3.9. pontjának folytatása:
20. Az AK az ajánlatokat – valamennyi rész esetében - a közbeszerzési dokumentumban szereplő becsült
mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár alapján értékeli, azonban a szerződés teljesítése során az
egyedi megrendeléseket az ajánlatban szereplő egységárak szerint kell teljesíteni. A becsült mennyiség
(darabszám) csupán a megrendelések összetételére és volumenére vonatkozó tájékoztatásul szolgál,
a tényleges teljesítés során az AK – legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet mértékéig az 1.-2. részek
tekintetében + 30% darabszámmal eltérhet.
21. A megajánlott termékeknek meg kell felelniük a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás mellékletét képező
3. sz. függelék 0300000000 besoroló azonosító számú Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások
kiemelt termékkör kellékanyagaira vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett meghatározott, az
eljárást megindító felhívásban és dokumentációban előírt követelményeknek. Ajánlattevő nyilatkozatával
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köteles igazolni, hogy a termékek megfelelnek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás
mellékletét képező 3. sz. függelék 0300000000 besoroló azonosító számú Irodatechnikai berendezések és
szolgáltatások kiemelt termékkör kellékanyagaira vonatkozó valamint a dokumentáció műszaki leírásában
foglalt előírásainak.
22. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az általa az ajánlatkérő részére szállított
kellékanyagok tekintetében:
- az 5000 lap vagy afeletti lapkapacitású kazettákban a fotóhengert minden esetben újra cseréli
- a megajánlott termékek 5% fedettség mellett értendő lapkapacitása nem alacsonyabb, mint az OEM
(Original Equipment Manufaturer) megfelelője
- azon típusok esetében, ahol a gyári OEM kazetta chippel van ellátva, a kazetta által jelzett festékszintet
tele szintre állítja vagy új chippel látja el.
- legalább negyedévente gondoskodik az általa szállított, kiürült kazettatestek elszállításáról és megfelelő
kezeléséről.
23. A beszerzendő, kellékanyagok típusának megjelölése csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében, történt figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésére
ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi kellékanyag tekintetében a műszakilag teljes mértékben egyenértékű
terméket is elfogadja.
Ajánlatkérő azonban kiköti, hogy az ajánlattevő csak abban az esetben ajánlhat meg a fenti táblázatban
nem szereplő típusú terméket, ha csatolja a kellékanyag gyártójától származó hivatalos igazolást arra
nézve, hogy a termék műszakilag teljes mértékben egyenértékű a gyártó által javasolt termékkel.
24. AT szakmai (tartalmi) ajánlatát - valamennyi rész tekintetében - a Közbeszerzési Dokumentum
mellékleteként szerkeszthető Microsoft Excell formátumban is átadott „Ártáblázatok” elnevezésű táblázat
teljes körű kitöltésével és nyilatkozatként, cégszerűen aláírt formában az ajánlatba történő becsatolásával
adja meg.
25. AT által az ajánlatával megegyező adatokat tartalmazó, kitöltött részletes ártáblázatokat részenként AK által a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként átadott - szerkeszthető formában (Microsoft ExceIl
fájlban) is be kell nyújtani az ajánlat részeként.
26. Amennyiben az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nevében az ajánlatban átalakulásra való hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell
a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégdokumentumokat egyszerű másolatban, így különösen a
kiválási, szétválási szerződést, átalakulással kapcsolatos cégiratokat.
27. Az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg
kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
28. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve magyar, joghatás kiváltására csak magyar nyelvű
okiratok alkalmasak, az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. AK nem követeli
meg hiteles fordítás benyújtását, a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően elfogadja az AT általi fordítást
is. AT által történt fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére
jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy a magyar nyelvű irat mindenben megfelel az eredeti
szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az AT a felelős. AK kizárólag a magyar nyelvű fordítást
vizsgálja. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből adódó
esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az AT-nek viselni kell.
29. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
30. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést vagy –a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
31. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján
nyertes -vagy adott esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb - AT-nek legkésőbb a szerződéskötés
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időpontjáig nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
Karakterkorlát miatti folytatás a következő pontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előző pont folytatása:
32. AT-nek az ajánlatában be kell nyújtani a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel.
33. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásokra.
34. A Kbt. 47. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint Ha a 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja alapján az
ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik és ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása
alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is
benyújtható.
35. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak
végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és dokumentumokat.
36. Jelen felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításának időpontjában
hatályos Kbt. illetve végrehajtási rendeletei, az EKR rendelet, valamint a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet és
a hatályos Ptk., valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásai irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a Kbt- 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania
P)
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja szerint ajánlattevő vagy jogelődje tekintetében az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó vagy amennyiben
az ajánlattevő ezen időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, annak megfelelő időponttól, a
számviteli jogszabályok szerinti általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatása egyszerű
másolatát (a kiegészítő mellékletek csatolása nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét. Ha a közzététel nem kötelező, akkor az általános üzleti évet záró beszámoló mérlege
szerinti adózás előtti eredmény összegéről szóló cégszerű nyilatkozatot az eljárást megindító hirdetmény
feladását megelőző kettő lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ha az általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatása a céginformációs szolgálat honlapján
(11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlap) elérhető,
annak csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre
vonatkozó általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatásával azért nem rendelkezik, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését,az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított, időszakra vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti
évre vonatkozó közbeszerzés tárgya - 1. része esetében: Fax-, nyomtató kellékanyag szállítása, a 2. rész
tekintetében: Multifunkciós eszköz kellékanyag szállítása - szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott
módon is meg lehet felelni.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá 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, vagy annak
igazolását, hogy 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.
[Kbt. 65. § (6)-(8)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) és 19. § (3) bekezdéseiben
foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő
P)
ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó általános üzleti
évet záró beszámoló eredménykimutatása szerinti adózás előtti eredménye/ egyéni vállalkozó esetén a
Nemzeti Adó és Vámhivatal részére benyújtott adózás alapját képező nyeresége (költségekkel csökkentett
árbevétele) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben egynél többször
negatív. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt
üzleti évre vonatkozó általános üzleti évet záró eredménykimutatásával azért nem rendelkezik, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, a közbeszerzés tárgya tekintetében - 1. része esetében:
Fax-, nyomtató kellékanyag szállítására vonatkozó, összesen 3.000.000,- nettó HUF árbevétellel, a 2.
rész tekintetében: Multifunkciós eszköz kellékanyag szállítására vonatkozó összesen szintén legalább
3.000.000,- nettó HUF árbevétellel kell rendelkeznie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására Ajánlattevőnek be kell nyújtania
M)
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 23. §-a szerint az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, a felhívás
III.1.3. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovatában előírt követelményeknek megfelelő,
legjelentősebb közbeszerzés tárgyára - 1. rész esetében: Fax-, nyomtató kellékanyag szállítása, a 2. rész
tekintetében: Multifunkciós eszköz kellékanyag szállítása- vonatkozó szállításainak ismertetését, az alábbi
tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve,székhelye
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap),
- a beszerzés tárgya olyan részletesen, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az
alkalmasságnak való megfelelés
- a szerződés nettó ellenszolgáltatásának összege (saját teljesítés összege),
- és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen mennyiséggel és értékkel vett részt.
A benyújtott dokumentumokból kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie a felhívás III.1.3.
alkalmasság minimumkövetelményei rovat M) alpontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények
meglétének, akkor is, ha a referenciát bemutató gazdasági szereplő a csatolni kívánt referenciát közös
ajánlattevőként teljesítette.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy azok befejezett, szerződésszerűen teljesített
szállításokra vonatkozzanak.
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Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben pontosan milyen feladatokat (a vonatkozó esetben mekkora
ellenszolgáltatás ellenében) végzett el.
A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az
igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő
M)
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé
számított 36 hónapban) összesen legalább az alábbi referencia munkával/munkákkal:
az 1. rész esetében
— Az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapon belül rendelkezik a közbeszerzés
tárgya szerinti irodatechnikai eszközhöz (fax, nyomtató) tartozó, legalább nettó 10 000 000,- Ft összértékű
kellékanyag értékesítésére/szállítására vonatkozó szerződésszerűen és előírásszerűen teljesített
referenciával.
a 2. rész esetében
— Az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapon belül rendelkezik a közbeszerzés
tárgya szerinti irodatechnikai eszközhöz (multifunkciós eszköz) tartozó, összesen legalább nettó 3 000
000,- Ft összértékű kellékanyag értékesítésére/szállítására vonatkozó szerződésszerűen és előírásszerűen
teljesített referenciával.
Mindkettő rész esetében a minimumkövetelmény több referenciával is igazolható.
A csatolt nyilatkozatokból, referencia igazolásokból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
követelmények.
A teljesítés időtartama kapcsán ajánlatkérő kizárólag azon referenciákat fogadja el, amelyeknél a teljesítés
időpontja, azaz a sikeres szállítás befejezése az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három
évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) volt. és a szállítás megkezdésének időpontja megfelel a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § 1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi
figyelembe ajánlatkérő az értékelés során, ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató
által ténylegesen elvégzett munka és érték feltüntetésével kell megadni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett termék nettó értékének 2
%-a minden nap után, de maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-a.A késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Hibás teljesítési kötbér: Az Eladó nem megfelelő - szerződésben vállalt - minőségi/mennyiségi teljesítése
esetén, a hibás teljesítést követő 4. munkanaptól a kijavított, szerződésszerű teljesítés, azaz minden
tekintetben kifogástalan áru Vevő részére történő leszállításáig, minden nap után a hibás teljesítéssel
érintett kellékanyagok - szerződés szerinti – nettó ellenértékének 4 %-a. Vevőnek jogában áll az
esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani.
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Meghiúsulási kötbér: érintett rész(ek) tekintetében az éves nettó szerződéses ellenérték (a műszaki leírás
szerint megadott típus és darabszám valamint az ajánlati ár szorzata) 20%-a. A karakterkorlátozásra
tekintettel, a fizetési feltételek részletes, pontos szabályait a KD-k tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A felek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó
jogszabályokat figyelembe véve - rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről,
(teljesítésigazolás), a teljesítésigazolás kiállításáról.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást, a negyedévente történő megrendelés alapján a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a teljesítésigazolást
követően, átutalással teljesíti (a Kbt. 135. § (5)-(6) és Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint,
a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti szervezet által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott
teljesítésigazolás igazolt kézhezvételét követően. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződés teljesítéséhez
szükséges valamennyi költséget, az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem
emelhető.A megrendelés kifizetése teljesítési helyenként, a teljes megrendelt mennyiség után történik,
teljesítési hely tekintetében részszámlázásra ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő előleget,
részszámlázást nem biztosít.Késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-a az irányadó.A fizetési feltételek
részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/23 (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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000417082022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontására vonatkozóan a Kbt.
68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelemét a
424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x 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:
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján bírálja el.
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 (továbbiakban: AK) felhívja Ajánlattevő(k) (továbbiakban: AT) figyelmét,
hogy tekintettel az EKR jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozásra, AK érintett, VI.3.9. pontban nem
tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok a
közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) kerülnek részletes kifejtésre.
2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3. A KD-ok és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi.
4. A kiegészítő tájékoztatás (továbbiakban: KIEGTÁJ) megadásának határideje körében AK tájékoztatja AT-ket,
hogy AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapot
tekinti és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. AK fenntartja magának azt a jogot, hogy a
KIEGTÁJ-t csak akkor adja meg, ha annak elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt
lehetséges. A KIEGTÁJ során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat elkészítése
során figyelembe kell venni.
5. Az ajánlatban benyújtandóak a KD-ban részletezett tartalommal a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti, aláírt példánya, a Kbt 47. § (2) bekezdése szerint, illetve részenként a Kbt. 65. § (7) illetve a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében előírt nyilatkozat(ok), (nemleges tartalommal is), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdésében előírt
felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal.
6. Adott esetben az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti
meghatalmazás csatolandó.
7. AT-nek (közös AT-nek), alvállalkozó(k)nak, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek nyilatkoznia kell,
hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok.
8. AK felhívja AT figyelmét, a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglalt érvénytelenségi okra, melyre tekintettel AT-nek
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
9. Hivatkozva a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ára, amennyiben változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, az ajánlathoz fel kell tölteni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
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érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást)
PDF formátumban. A nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és be kell
nyújtani.
10. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény 9. § (1) –(2) bek. foglaltaknak megfelelő, az ajánlatban szereplő
dokumentumokat aláíró, AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás mintáját, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.
11. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) e) pontjában foglaltakat.
13. AK az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-nak előírásai szerint biztosítja. Új gazdasági
szereplő bevonása esetén az AK összesen egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
14. Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni azt az AT-t, aki képviseli a közös AT-ket az eljárásban
(konzorciumvezetőt), valamint közös nyilatkozatot kell becsatolni az AK-vel szembeni egyetemleges
felelősségvállalásról, melynek a Kbt. 35.§ (2)-(2a) bek. szerinti meghatalmazást is tartalmaznia kell. Közös
ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35.§ -ában foglaltak szerint jár el figyelemmel az EKR
rendeletben foglaltakra és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
15. AT általa a szerződés teljesítéséhez igénybevett alvállalkozó(k) teljesítéséért, mint sajátjáért felel. AT-nek
a legkésőbb a szerződés aláírásával egyidőben be kell nyújtania a szerződés mellékletét képező alvállalkozói
nyilatkozatot.
16. AK 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.
17. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan
az EKR rendszerideje az irányadó, az EKR rendszer üzemzavara esetén AK a határidőt a www.pontosido.hu
weboldal ’a pontos idő Budapesten” adata alapján állapítja meg.
18. AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen
felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P) és az M) pontok tekintetében.
19. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás az Ajánlattételi felhívás III.1.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] pontjában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8758/2022)
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: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Sámuel
Telefon: +36 301808791
E-mail: koszegi.samuel@zsn.hu
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.zsokkft.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/EKR000549442022/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/EKR000549442022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ZSÖK GINOP - médiavásárlás
Hivatkozási szám: EKR000549442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlattevő feladata a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által koordinált GINOP-7.1.6-16-2017-00006
– A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt kommunikációs (és marketingkommunikációs)
feladatai ellátásának támogatása érdekében tájékoztatás céljából történő médiavásárlás és egyéb, a
médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatás (különösen marketingkommunikációs és
egyéb kommunikációs tevékenység, archívumkészítés, jelentések készítése) biztosítása és nyújtása a ZSÖK
folyamatosan felmerülő igényeinek megfelelően, amelynek főbb irányvonalai az alábbiak:
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt széleskörű megismertetése, elfogadtatása és
társadalmi támogatottságának megteremtése, a lehető legtöbb fizetőképes látogató megszólítása, helyi,
regionális, országos és nemzetközi tömegkommunikációs csatornán keresztül.
• Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázathoz kapcsolódó kommunikációs és
marketingkommunikációs feladatok végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő
tájékoztatási feladatok megvalósítása, ezen belül a médiastratégia megtervezése és megvalósítása,
valamint ezen tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás a ZSÖK NKft. ezen területeinek
munkatársaival, a médiumok képviselőivel.
• A feladatleírásban szereplő médiatartalmak előállítása, gyártása.
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 műszaki leírásban is rögzített feladatok ellátása teljes
körű, komplex stratégiai megközelítést kíván. A feladatellátás kizárólag egységesen, összefogottan tud
eredményesen megvalósulni.
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A médiakampányok megfelelő felületeken való kommunikálása egy teljeskörű stratégiai megközelítést
kíván a nyertes ajánlattevő részéről, mely egymásra épülő részfolyamatokból áll (médiakutatás, médiamix kialakítása, komplex és integrált, több médiatípust magába foglaló médiakampány összeállítása adott
esetben tervezéssel).
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
ZSÖK GINOP - médiavásárlás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79341000-6

Kiegészítő szójegyzék

79341100-7
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Apáca u. 8., 7621 Pécs, Szent István tér (Ókeresztény
Mauzóleum), 7621 Pécs, Sétatér (Cella Septichora Látogatóközpont)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a GINOP-7.1.6-16-2017-00006 – A Pécsi „Világörökségi Negyed”
fejlesztése projekt lezárásáig, de maximum a szerződés aláírását követő 18 hónapig, határozott
időtartamra, a keretösszeg 70 %-ának lehívási kötelezettsége mellett.
A szerződés keretösszege: nettó 24 000 000 HUF.
A nyertes ajánlattevő feladata a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: ZSÖK
NKft.) által koordinált A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt kommunikációs (és
marketingkommunikációs) feladatai ellátásának támogatása érdekében tájékoztatás céljából történő
médiavásárlás és egyéb, a médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatás (különösen
marketingkommunikációs és egyéb kommunikációs tevékenység, archívumkészítés, jelentések készítése)
biztosítása és nyújtása a ZSÖK NKft. folyamatosan felmerülő igényeinek megfelelően, amelynek főbb
irányvonalai az alábbiak:
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt széleskörű megismertetése, elfogadtatása és
társadalmi támogatottságának megteremtése, a lehető legtöbb fizetőképes látogató megszólítása, helyi,
regionális, országos és nemzetközi tömegkommunikációs csatornán keresztül.
• Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázathoz kapcsolódó kommunikációs és
marketingkommunikációs feladatok végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő
tájékoztatási feladatok megvalósítása, ezen belül a médiastratégia megtervezése és megvalósítása,
valamint ezen tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás a ZSÖK NKft. ezen területeinek
munkatársaival, a médiumok képviselőivel.
• A feladatleírásban szereplő médiatartalmak előállítása, gyártása.
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• Médiastratégia és médiaterv kidolgozása, eszközök, timing meghatározása A Pécsi „Világörökségi
Negyed” fejlesztése pályázatban megfogalmazottakkal összhangban, annak végrehajtása, kapcsolódó
ügynökségi szolgáltatások ellátása
• A kiválasztott médiafelületek megvásárlása
• Médiavásárlás, ügynökség által generált reklám és pr-megjelenések teljes dokumentálása, támpéldányok
gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása
• Fentiekkel kapcsolatos valamennyi beszámoló és jelentés, médiaértékelés, megjelenések igazolása.A
részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tervezetten 3db átfogó, integrált több médiatípuson futó kampány a projekthelyszínek bezárásához és
átadásához, valamint a kiállítási tartalmak elkészítéséhez illesztve.
(Részletes mennyiségi adatok és specifikációk a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben
találhatóak
(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 (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: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Nettó ajánlati ár (HUF)” az
alábbi alszempontokból áll:
1.1. Kedvezmények átlagos mértéke a mindenkori listaárhoz képest (%) az ár részletező tábla szerint /
Súlyszám: 80
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1.2. Nettó egységárak alapján kalkulált nettó ajánlati ár (HUF) az ár részletező táblázatban foglaltak
szerint / Súlyszám: 20
Fogalmak:
Lisatár: az adott médiatulajdonos által publikált, adott médiumra vonatkozó és érvényben lévő,
kedvezmények nélküli hirdetési ár.
Net-net ár: az árrészletező excel tábla t sorszámokkal jelölt automatikusan képződő (sárga hátterű) cellái,
olyan vállalt százalékos kedvezménnyel csökkentett listaárai (az I oszlopban található megjegyzések
figyelembevételével), amelyek lehetővé teszik az adott %-os árkedvezmények fordítottan arányos
összehasonlítását.
A Net-net ár kiszámítása az alábbiak szerint történik: 100*(1-Ajánlattevő listaárhoz képest vállalt
árkedvezménye %-ban, az adott médiumra).
Listaárból kapott kedvezmény: az ügynökség (Ajánlattevő) által megajánlandó kedvezmény egységár (%),
melyet az árrészletező excel tábla t sorszámokkal jelölt (kék hátterű) D oszlopában található cellákban kell
megadni.
Ügynökségi kedvezménynek tekintjük mindazon kedvezményeket, amelyet a kereskedelmi gyakorlat
szerint az ügynökségek (Ajánlattevő) az egyes médiumoktól kapnak a legtöbbször egy éves időszakra
előre vállalt médiavásárlási volumeneik teljesítése függvényében.
Ügynökségi jutaléknak, munkadíjnak tekintjük mindazon jutalékot, munkadíjat, amelyet a hirdető
(Ajánlatkérő) fizet az ügynökség (Ajánlattevő) számára, ennek értéke a gazdasági reklámról szóló törvény
szabályozása alapján a médiaköltség 15%-a.
.
Nettó ár: A 1.2. részszempont árrészletező excel tábla sorszámokkal jelölt, (kék hátterű) D oszlopában
található cellái, melyekre az Ajánlattevő egyenként ajánlati egységárat jelöl meg (Ft/db) (az I oszlopban
található megjegyzések figyelembevételével) és a (sárga hátterű) F oszlopban található automatikusan
képződő cellák.
2., KIEGÉSZÍTÉS A II.2.5) PONTHOZ: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
3., AK a II.2.7. (A szerződés, keretmegállapodás vagy DBR időtartama) pontban rögzített 18 hónap alatt 540
naptári napot ért.
4., A közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlátozás miatt nem szerepel korábban):
GINOP-7.1.6-16-2017-00006 - A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekthez kapcsolódó marketing
és kommunikációs feladatok ellátásához szükséges médiatervezés és médiavásárlás, kommunikációs
felületek megteremtése, valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása.
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 olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal
együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatban 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. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
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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.
AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot
(EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért az AT felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez olyan alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
fennállnak.
Amennyiben az AT vagy az alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön.
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
minimumkövetelményt
Karakterkorlátozás miatt a VI.3.9. pont folytatása:
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével)
• Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): AT-nek csatolnia kell ajánlatához a kiadott árrészletezőt
értelemszerűen kitöltve [pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként (azaz az excel
táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve) is bocsássák AK rendelkezésére].AK felhívja
a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján,az MS Excel program alkalmazásával
fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben figyelembe
vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf
formátumú dokumentum biztosítja, hogy az AT által az ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan
legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak excel vagy csak
pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben AT a
hiánypótlásnak nem tesz eleget,sem a PDF,sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető
formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
A munkalap valamennyi nyitott (kék) cellája kitöltendő, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során
Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik (akkor is, ha valamely ajánlattevő jelzi ezt a tényt), figyelemmel arra,
ha a táblázatban szereplő csatornák/médiumok/felületek egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg
szünetelteti a tevékenységét. Ebben az esetben a táblázat megfelelő cellájába kérjük a „0” értéket beírni.
Amennyiben valamely csatorna/médium/felület vonatkozásában igazolhatóan nem lehetséges hirdetési
tevékenység, akkor a táblázat megfelelő sorában szintén a „0” érteket kell szerepeltetni, abban az esetben
is, ha kiegészítő tájékoztatásra külön nem kerül sor. Szintén kérjük a "0" értéket beírni, amennyiben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

687

Ajánlattevő az adott csatorna/médium/felület vonatkozásában nem tud a listaárhoz képest kedvezményt
biztosítani.
17. Az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti,
legalacsonyabb árat
megjelenítő értékelési szempont, a fordított arányosítás módszerének alkalmazásával, a dokumentációban
rögzítettek szerint. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a
legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is. Az
ajánlatok értékelési alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
18. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30
naptári napot ért.
19. Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdés alkalmazásra kerül az eljárásban.
20. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7).
21. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
22. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
23. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
24. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
25. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz
árfolyamához.
26. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait
27.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban],
hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő
megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal
együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés
tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (neve, címe,
elérhetősége (telefon és vagy e-mail)); a referencia tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), és
az ellenszolgáltatás összegét, valamint a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/
hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (3) bek. a)].
AK az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti
igazolást is elfogadja.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti
referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra,
amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott
referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
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AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító
bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db átfogó, integrált több médiatípuson
futó helyi vagy országos médiumban megjelentetett médiatervezési és médiavásárlási szolgáltatás
nyújtására irányuló médiakampány referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
Egy referencia (szerződés) keretében a fenti tárgyakból több is bemutatható.
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
Az M1) pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon)
belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében foglaltakra. Előbbiekkel összhangban
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és
három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe, tekintettel a következő bekezdésben írtakra is.
Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő az M1) alpont szerinti
alkalmassági követelmény tekintetében a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még
folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés tekintetében
a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható (az igénybe vett
helyi és/vagy országos médiumban megjelentetett kampány befejeződött/befejeződtek), és a kérdéses
időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a
bemutatott referencia lezártnak tekinthető).
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:
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke az egyedi megrendelés alapján elszámolt nettó
vállalkozói díj 1%-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér legmagasabb összege az
egyedi megrendelés alapján elszámolt, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozási díj) 20 %a.
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Hibás teljesítési kötbér alapja: hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés alapján elszámolt nettó
vállalkozói díj, mértéke: 10 %
A vállalkozót a keretszerződés számára felróható okból történő meghiúsulása esetén kötbér (meghiúsulási
kötbér) fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a nettó keretösszeg 20 %-a. A meghiúsulási kötbér
összege a teljesítés arányában csökken.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A vállalkozási díj kifizetése az egyedi megrendelésben meghatározott szerződésszerű, igazolt teljesítést
követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltak, továbbá a
dokumentációban rögzítettek szerint, átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) -(2)
bekezdéseiben foglaltakra, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A fizetés
elektronikus úton történik.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti
meg nyertes ajánlattevőt. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke.
AK a szerződés ellenértékét támogatásból (GINOP-7.1.6-16-2017-00006) finanszírozza. A támogatás
intenzitása 100% (utófinanszírozás)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok
(szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKRben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

691

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter
által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az
ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget
és tájékoztatást a Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos
telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.
(https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr ) 6. §-ának (1), és (6a)- (10) bekezdéseiben, valamint a 16. § 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton
tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A
(4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire.
AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az
ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
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5. Az ajánlathoz csatolni kell adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely Ajánlattevő (Közös
Ajánlattevő) és/vagy alvállalkozó és képviselője részéről aláírásra került] az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult azon
képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire
figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot.
Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó
esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az
ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül
sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
6. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
7. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5)
bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell
értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy
értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
9. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a
részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt
adatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
10.A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk
az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar
fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
13. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKRben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban foglaltak az
irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és
a tájékoztatás nyújtására az EKRben kerül sor. AK ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat,
melyeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal megküld az ajánlattevők részére. AK ezen határidőt
azon kérdések vonatkozásában köteles és képes betartani, melyek az ajánlattételi határidő lejártát 4 munkanappal
megelőzően benyújtásra kerültek.
Karakterkorlátozás miatt folyt.a III.1.2. pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (9360/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728331209
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bertalan Imre
Telefon: +36 52563236
E-mail: imre.bertalan@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Görbeháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728630209
Postai cím: Böszörményi Utca 39
Város: Görbeháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ale Erika
Telefon: +36 52578035
E-mail: polghiv@gorbehaza.t-online.hu
Fax: +36 52578010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gorbehaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Újtikos Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15375414209
Postai cím: Arany János Utca 12
Város: Újtikos
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 4096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács József
Telefon: +36 52391960
E-mail: ujtikos@gmail.com
Fax: +36 52391960
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujtikos.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Újszentmargita Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15375452209
Postai cím: Rákóczi Út 125. 1/3
Város: Újszentmargita
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csetneki Csaba
Telefon: +36 52214002
E-mail: ujszentmargita@gmail.com
Fax: +36 52214002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ujszentmargita.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Folyás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15376185109
Postai cím: Kossuth Utca 13
Város: Folyás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Sándor
Telefon: +36 52391943
E-mail: folyas@gmail.com
Fax: +36 52391943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://folyas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001025352021/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:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001025352021/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Képzések és egyéb (humán)szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001025352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Képzések tartása és egyéb (humán)szolgáltatások biztosítása a „Humán szolgáltatások fejlesztése
Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Népi mesterségek (gasztronómia)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörményi Tájházak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u.
92-100.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében gasztronómiai képzés tartása
36 fő részére.
A nyertes ajánlattevőnek 3 db 12 fős csoport képzéséről, összesen tehát 36 fő képzéséről kell
gondoskodni. A képzés vizsgával zárul, a képzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak. A képzés 80%a gyakorlat, 20%-a elmélet. A nyertes ajánlattevő köteles legalább 1 fő gyakorlati és 1 fő elméleti oktatót
biztosítani a képzésekre.
Egy csoport képzési időtartama összesen 80 óra 2 hét időtartamban, munkanapokon 08:00 órától.
A helyszínt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja, ugyanakkor a szükséges
eszközökről (pl. képzéshez szükséges laptop, projektor, nyomtató, fénymásoló, okos technikai eszköz),
az adminisztrációról [jelenléti ív, fotódokumentáció, GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok aláíratása
a résztvevőkkel] a szakmai beszámoló elkészítéséről és a képzéshez szükséges alapanyagokról,
szerszámokról, eszközökről, a nyertes ajánlattevő gondoskodik.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása.
A képzés pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés
teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember szakirányú
(gasztronómiai) képzés tartásában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap, max. 36 hónap) az
alkalmassági feltételné 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/csoport) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

698

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-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.5) kiegészítéseként közli, hogy az ott szereplő ún. minőségi értékelési részszempont teljes
szövege: Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember szakirányú (gasztronómiai)
képzés tartásában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap, max. 36 hónap) az alkalmassági feltételnél
megadottak felett.
II.2.1) Elnevezés:
Kompetenciaképzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita (az Ajánlati
dokumentációban pontosan meghatározott helyszínek).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében három tárgykörben
(álláskeresés, munkaszocializáció, életvitel) 40 órás képzés tartása összesen 300 fő részére. (A képzéseket
csoportokban kell megtartani, egy csoport létszáma nem haladja meg a 30 főt.)
A képzések az egyes helyszíneken (Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita) azonos tartalommal
kerülnek megvalósításra. A nyertes ajánlattevő Hajdúböszörményben 9, Görbeházán 1, Újszentmargitán
további 1 csoport képzéséről gondoskodik.
A nyertes ajánlattevő a képzést tehát összesen 11 csoport részére valósítja meg.
Egy képzés két részből áll:
I. Az egyéni kompetenciák felmérése
A programban résztvevő aktív korú emberek foglalkoztathatósági mutatók alapján történő egyénekre
szabott felmérése.
II. Kompetencia fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján
Az egyénekre szabott felmérés után kerül összeállításra a képzési tematika.
A következő képzéseket kell megvalósítani:
- munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek, csoportmunkában
történő együttműködés kompetencia fejlesztése (IT alapismeretek, önéletrajzírás, motivációs levélkészítés,
okos ügyintézés, kommunikációs készség);
- az önálló életvitelre képessé tevő programok, pl. személyi higiéniai alapjai, háztartási ismeretek (mosás,
főzés, takarítás, kertgondozás, megjelenés, öltözködés, beszéd);
- munkára való képességet javító intézkedések, önálló életvitelre képessé tevő programok, a meglévő és
a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása
érdekében, pl. helyi vállalkozókkal, potenciális munkaadókkal együttesen, kielemezve a jelenlegi
munkapiaci, humán-erőforrás helyzetét, hiányosságait, lehetőségeit Hajdúböszörményben, feltérképezik
az adott munkahelyi problémákat, hiányosságokat, továbbá azt, hogy a munkaadók részéről milyen
humán-erőforrásra lenne igényük;
- az álláskereséshez felkészítő tanácsadás pl. motivációs tréning, pénzügyi ismeretek, melynek célja
a hiányos kompetenciák megszerzése után az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés,
bennmaradás.
Egy képzés 5 munkanap alatt valósul meg, hétfőtől péntekig, 08:00 órától 16:30 óráig.
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A nyertes ajánlattevő feladata a képzési helyszíneken a képzések a személyi és tárgyi feltételek (oktatók,
szükséges képzési, illetve segédanyagok, technikai berendezések) teljes körű biztosítása, beleértve 3
fő mentort biztosítását, továbbá köteles a képzések adminisztrációról [jelenléti ív, egyéni fejlesztési
napló, fotódokumentáció, kidolgozásra, fejlesztésre kerülő dokumentumok, anyagok, jelenléti ív,
fotódokumentáció, GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok aláíratása a résztvevőkkel] is gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
A képzés helyszínét az érintett konzorciumi tagok térítésmentesen biztosítják.
A képzés pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés
teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember
kompetenciafejlesztési képzés és/vagy tréning tartásában szerzett szakmai tapasztalata (db, minimum 0,
maximum 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/fő) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Kompetenciaképzés humán szakembereknek
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Képzési Központ (4220 Hajdúböszörmény, Kassa u. 24.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében kompetenciaképzés (három
témakörben) tartása humán szakembereknek.
A képzésen a projektpartnerek (Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos, Folyás)
szakemberei vesznek részt, összesen 15 fő.
Egy képzés 5 munkanap során valósul meg, hétfőtől péntekig, 08:00 órától 12:00 óráig munkanaponként 4
órában. Egy képzés összesen 20 óra és 15 elméleti és 5 gyakorlati órából áll.
A megvalósítandó képzések
Kiégés elleni tréning
Az egyéni személyzetfejlesztés során olyan szervezett tanulásban segítik az humán közszolgáltatás
területein dolgozó munkavállalókat, amely képessé teszi őt saját viselkedése megváltoztatására oly
módon, hogy az élete különböző területein számára megfelelő eredményt érjen el és a kívánt módon
teljesítsen.
A résztvevők kulcsképességeinek segítése annak érdekében, hogy a személyiség megerősítésével a
mindennapi munka monotonitásából fakadó kiégések csökkenjenek, illetve megszűnjenek, annak
érdekében, hogy a munkavállalók teljesítménye, munkához való hozzáállása javuljon.
A szolgáltatást igénybe vevők személyre szabott tanácsadást kapnak és a saját erőforrásaikat felhasználva
segítik őket az egyéni fejlődésükben, továbbá egyénileg kialakított, speciális fejlesztői tevékenységeket
végezve, ahol a haladási folyamat során, pozitív eredményeket elérve növelhető az egyén önbecsülése
és önértékelése. A fejlesztés különböző módszerekkel és helyzetgyakorlatokkal jön létre (technikai és
humán intelligencia, kommunikációs ismeretek, elégedettségmérés, személyiség megerősítése, konfliktus
kezelési technikák elsajátítása, probléma megoldási alternatívák alkalmazása konfliktusos élethelyzetben,
motiváció, figyelem, emlékezet, teljesítményszorongás, önismeret fejlesztése, munkamotivációs
képességek felismerése és fejlesztése), így javítva a következő kompetenciákat (önbecsülés, önértékelés,
problémamegoldás, kreativitás, tanulási, gondolkodási képesség, indoklási, értelmezési képesség,
kooperációs, kommunikációs képesség, felelősségvállalás, önállóság, teljesítőképesség).
Kommunikációs tréning
A tréning célja olyan kommunikációs stílust megtanítani és kialakítani a résztvevőknek, mellyel bátran
és magabiztosan képesek feltárni gondolataikat, véleményüket anélkül, hogy megbántanának másokat.
A képzés során megszerezhető, illetve fejleszthető kompetenciák a probléma- és feladatmegoldás,
felismeri és alkalmazza a kommunikációs alapfogalmakat, aktív hallgatás, értő figyelem eszközei a
mindennapi kommunikációs interakció során, kérdésfeltevés formái, önbecsülés szerepe a mindennapi
kommunikációban. A kommunikáció célja és alapelveinek megismerése, a kommunikáció, mint
üzenet fontosságának megismertetése, a verbális és nonverbális kommunikáció jelentősége, saját
kommunikációs stílus meghatározása, értékelése (megjelenés, benyomáskeltés, nehéz helyzetek kezelése,
együttműködési hajlandóság), passzív és agresszív kommunikáció (okok, következmények).
Konfliktuskezelés és asszertivitás tréning
A tréning fő célja a társas kapcsolatok egészséges működésének kialakítása, a konfliktusok hatékony
megoldásának elsajátítása, illetve a kommunikáció során használt verbális és non-verbális elemek
fejlesztése. A képzés során megszerezhető kompetenciák problémamegoldás, kreativitás kooperációs,
kommunikációs képesség, a konfliktusok felismerése, hatékony konfliktuskezelés, felelősségvállalás,
stressztűrő képesség.
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A képzés helyszínéről és a szükséges eszközök biztosításáról (laptop, projektor, nyomtató, szkenner,
fénymásoló, okos technikai eszköz) az ajánlatkérő térítésmentesen gondoskodik.
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések a személyi és tárgyi feltételek (oktatók, szükséges
képzési, illetve segédanyagok, technikai berendezések) teljes körű biztosítása, továbbá köteles a
képzések adminisztrációról [jelenléti ív, fotódokumentáció, hiányzások nyilvántartása, jelenléti ív,
fotódokumentáció, GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok aláíratása a résztvevőkkel] is gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
A képzés pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés
teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember
kompetenciafejlesztési képzés és/vagy tréning tartásában szerzett szakmai tapasztalata (db, minimum 0,
maximum 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/fő) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Mentorálás
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Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79610000-3

További tárgyak:
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita (az Ajánlati
dokumentációban pontosan meghatározott helyszínek).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és
Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében személyes segítő
tevékenység, mentorálás biztosítása 200 fő vonatkozásában.
A fenti szolgáltatást mindhárom teljesítési helyszínen azonos tartalommal kell biztosítani.
A mentorok által elvégzendő feladatok:
a) Általános tevékenységek
• Nyilvántartás vezetése munkalehetőségekről, munkáltatókról, képzési lehetőségekről, képzőhelyekről,
segítő intézményekről/szolgáltatásokról, helyi önkormányzatokról, támogató szervezetekről és az általuk
nyújtott szolgáltatásokról.
• Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a foglalkoztatási osztállyal, a képzőhelyekkel, valamint az
adott foglalkoztatási osztályok körzetében működő segítő szervezetekkel (pl. családsegítő szolgálattal,
civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit gazdasági társaságokkal, képző intézményekkel).
• Az ügyfél és a foglalkoztatási osztály, vagy egyéb megrendelő között kötött megállapodás tartalmának
és az előírt vállalások teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése (pl. megjelenés, a kirendeltség
szolgáltatásainak igénybevétele és használata, amennyiben szükséges az egyéni program befejezését
követő 180. napi munkaerő-piaci állapot adatszolgáltatás teljesítése).
b) Helyzetfeltárás
• Kapcsolatfelvétel, adatrögzítés: az ügyfél személy és ügyfél azonosító adatainak rögzítése.
• Helyzetfeltárás: az ügyfél élethelyzetének megismerése, továbbá az ügyfél egyéni tervének vagy
programjának megismerése.
• A mentorálás induló szakaszának megállapítása.
c) Egyéni fejlesztési terv megvalósítása
A mentorálás az ügyfelet egyéni tervének teljesítésében segíti. Az egyéni terv megvalósításának szakaszai
a tervben meghatározottak figyelembe vételével: a pályaterv kialakítása, a szolgáltatásokban való
részvétel, a képzésben való részvétel, az álláskeresés és elhelyezkedés, a munkahelyi beilleszkedés és a
munkahely megtartása az alábbiak szerint.
A mentori szolgáltatás nem foglalja magában szükségszerűen az összes szakaszt, csak azokat, amelyekre
az ügyfélnek a munkaerő-piaci reintegrációhoz szüksége van.
• Pályaterv
o Segítségnyújtás az egyéni terv megvalósítását segítő reális pályaterv végiggondolásában: érdeklődés,
értékek, (szakmai, egészségi) alkalmasság.
o Interneten hozzáférhető önkitöltő kérdőívek bemutatása és segítségnyújtás a kitöltésben (Nemzeti
Pályaorientációs Portál - NPP).
o A „nyitott kapus” szolgáltatások és helyi állás- és képzési börze, pályaválasztási kiállítás ajánlása az
ügyfélnek.
o Pályatanácsadás ajánlása, ha a pályairány megválasztásához intenzívebb segítségre van szükség.
o Munkatanácsadás ajánlása, ha az akadályozó tényezők feltárásához és elhárításához tervezés szükséges.
• Szolgáltatásokban való részvétel és együttműködés
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o Támogatás a munkahelyvesztés, illetve a hosszantartó munkanélküliség következményeinek
enyhítésében: az ügyfél élethelyzetének kezelésére megfelelő szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások
bemutatása,
o Az ügyfél feltárt szükségleteihez igazodó – egyéni tervének megfelelő – szolgáltatások ajánlása, és az
ügyfél bevonásának segítése e szolgáltatás(ok)ba és bennmaradásának támogatása.
o Segítségnyújtás annak végiggondolásában, hogy mely további munkaerő-piaci szolgáltatásra,
támogatásra van szüksége az ügyfélnek az egyéni tervének realizálásához – bevonásának segítése e
szolgáltatás(ok)ba és bennmaradásának támogatása.
• Képzésekkel kapcsolatos szolgáltatások
o Segítségnyújtás annak végiggondolásában, hogy az ügyfélnek mely képzésre van szüksége
pályatervének realizálásához,
o Munkaerő-piaci szempontból előnyös kompetenciák fejlesztése, képzések ajánlása az ügyfélnek.
o Képzésben való részvétel elősegítése, képzési támogatáshoz való hozzájutás segítése, folyamatos
figyelemmel kísérés a képzés eredményes elvégzése érdekében.
• Álláskeresés
o Az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása (családi, egészségügyi, oktatási, szociális,
gazdasági, jogi, mentálhigiénés, kulturális okokból eredő problémák), és segítségnyújtás a
problémakezelésben, valamint szükség esetén a megfelelő szolgáltatások eléréséhez.
o Támogatás az ügyfél álláskereséshez kötődő kapcsolatrendszerének feltárásában, illetve kialakításában.
o Az ügyfél informálása az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról
és igénybevételük módjáról.
o Aktív közreműködés az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában (pl. interneten
álláskeresés, személyes kísérés, önéletrajzírás).
o Kapcsolattartás potenciális munkáltatókkal az ügyfél elhelyezkedése érdekében.
• Munkahelyi beilleszkedés, munkahely megtartás
o Munkahelyi társas kapcsolatok, munkafolyamatok, a munkahelyi beilleszkedés támogatása.
o A munkahely megtartás támogatása (kapcsolatépítés támogatása munkatársakkal, vezető-beosztott
viszony).
Teljesítési helyszínenként 1-1 mentor biztosítása szükséges.
A szükséges eszközökről (pl. mentoráláshoz szükséges laptop, projektor, nyomtató, szkenner, fénymásoló,
okos technikai eszköz), adminisztrációról (jelenléti ív, fotódokumentáció, stb.) a nyertes ajánlattevő
gondoskodik. A mentorálás helyszínét az érintett konzorciumi tagok térítésmentesen biztosítják.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő szakemberek (3 fő mentor) mentori
és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásában szerzett összes szakmai tapasztalata (hónap, min. 0
hónap, max. 108 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/fő) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Start up iroda és helpdesk pont működtetése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79000000-4

További tárgyak:

79411100-9
85312320-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és Újtikos
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében Start up iroda (információs
pont), helpdesk pont létrehozása és működtetése, továbbá internetsarok kialakítása az alábbiak szerint.
Start up iroda létrehozása és működtetése
Start Up iroda (információs pont) nyitása, üzemeltetése, működtetése állandó jelleggel a konzorciumi
tagtelepüléseken (1 db iroda Hajdúböszörményben, 1 db iroda Folyáson, 1 db iroda Görbeházán, 1 db
iroda Újszentmargitán és 1 db iroda Újtikoson) a helyi igényeknek megfelelően történik.
A Start Up iroda (információs pont) egyfajta vállalkozás keltető tevékenységet végez az ötlettől a
vállalkozás beindításán át a vállalkozás felfuttatásáig, beleértve a pénzügyi, munkaügyi, jogi stb.
tanácsadást, üzletviteli tanácsadást, üzleti terv készítésében segítségnyújtást, esetleges pályázat
megírását, vagy hitel kérelem összeállítását.
Helpdesk pont létrehozása és működtetése
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A helpdesk pont (információs pont) nyitása, üzemeltetése, működtetése állandó jelleggel működtetése
a konzorciumi tagtelepüléseken (1 db iroda Hajdúböszörményben, 1 db iroda Folyáson, 1 db iroda
Görbeházán, 1 db iroda Újszentmargitán és 1 db iroda Újtikoson) a helyi igényeknek megfelelően történik.
A helpdesk pont (információs pont) alapvető célja segítségnyújtás a hátrányos helyzetű embereknek (pl.
hatósági levelek értelmezése, nyomtatványok kitöltése).
A konzorciumi tagtelepüléseken élők számára a helpdesk pont egy „ugródeszka”, ahol olyan humán
szolgáltatások biztosítása történik, amelyet a hátrányos helyzetű emberek igénybe vehetnek, ezzel segítve
egyes ismeretek pótlását, újabb tudás, ismeretanyag megszerzését.
1 db internetsarok kialakítása és működtetése Hajdúböszörményben
A nyertes ajánlattevő feladata a közösségi térként is funkcionáló internetsarok kialakítása során az
ingyenes WIFI és ingyenes számítógép-használat biztosítása, továbbá egy kapcsolódó, külön Facebook
oldal létrehozása, működtetése [Facebook esemény („event”) létrehozása, hozzászólások moderálása, stb.]
is.
Az internetsarok akár közösségi helyként, akár ügyintézési helyszínként is működhet, ahová a
konzorciumot alkotó másik négy településen (Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és Újtikos) élők
is eljöhetnek, így ez lehetőséget jelent az ott való személyes találkozásra, valamint az elektronikus
ügyintézésre.
Az ingyenes wifi és az ingyenes számítógép használat a lakosság számára lehetővé teszi az interneten
intézhető ügyek elérését, továbbá megrendelések bonyolítását, vagy csak szimplán kikapcsolódást az
internet világában.
(Az internetsarok kialakításához és működtetéséhez a helyszínt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
térítésmentesen biztosítja.)
Mindegyik fenti feladat esetében a nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatások személyi és tárgyi
feltételek (pl. tanácsadók, iroda, szükséges technikai berendezések) teljes körű biztosítása, továbbá köteles
a megfelelő adminisztrációról (pl. fotódokumentáció) és a szolgáltatások hirdetéséről is gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(tanácsadó)
szakmaitapasztalata vállalkozási és/vagy üzletvitelitanácsadás és/vagy hátrányos helyzetű embereknek
való segítségnyújtásban(hó,max 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó havidíj, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

706

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy
- a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került
megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napján lép hatályba,
- az internetsarok szolgáltatást a projekt fenntartási időszakán belül további 18 hónapig biztosítani kell a
lakosság számára, melyért külön díjazás nem illeti meg a nyertes ajánlattevőt.
II.2.1) Elnevezés:
Facebook csoportok és internetsarok kialakítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72413000-8

További tárgyak:
79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: a nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében Facebook csoport
létrehozása a konzorciumi tagtelepüléseken (Hajdúböszörmény, Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és
Újtikos) élők és az említett településen élő kézművesek számára.
1 db Facebook csoport és külön 1 db kézműves Facebook csoport kialakítása
Az interneten külön Facebook csoport kialakítása és működtetése a településeken élőknek, a vállalkozni
kívánóknak, kézműveseknek.
Mindkét Facebook-csoport esetében a kialakításon túl elvégzendő feladat a működtetés, Facebook
esemény („event”) létrehozása, hozzászólások moderálása, stb.
Ajánlatkérő olyan Facebook-csoportok kialakítását várja el, mely folyamatosan biztosítja az állandó
kapcsolattartás, információközlés és -áramlás, információcsere lehetőségét az érintettek számára.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása, a szolgáltatás hirdetése és szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata a
közösségi médiában való megjelenés biztosítása tekintetében (db, minimum 0, maximum 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó havidíj, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy
- a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került
megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napján lép hatályba,
- a fenti szolgáltatásokat a projekt fenntartási időszakán belül további 18 hónapig biztosítani kell a
lakosság számára, melyért külön díjazás nem illeti meg a nyertes ajánlattevőt.
II.2.1) Elnevezés:
Gyakorlatorientált képzések
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79821000-5

További tárgyak:

80500000-9
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében, gyakorlatorientált képzések
tartása egészségtudatosság tárgykörben 7 célcsoport részére, az egyes célcsoportok vonatkozásában 30 fő
részvételével.
Egy képzés 4 óra.
A képzések az alábbiak:
- „Elfüstölt évek.” – A dohányzásról
- Emésztőrendszerünk működése, avagy az egészséges bélflóra.
- A „ragasztó fehérje”, avagy mit tudhatunk a gluténérzékenységről?
- „Olcsón, egészségeset.” – Táplálkozzunk egészségesen!
- Mentális egészség időskorban – A demencia, mint korunk kihívása
- Az alkoholfogyasztás hatása a szervezetre
- A cukorbetegség
A képzéshez kapcsolódva a nyertes ajánlattevő feladata célcsoportonként 1000 db színes kiadvány
elkészítése és terjesztése, összesen 7000 db színes kiadvány terjesztése Hajdúböszörmény közigazgatási
területén.
A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételek (2 előadó/alkalom, a képzések
helyszínének és a szükséges technikai berendezések (kivetítő, hangosítás, mikrofonok), catering
(ásványvíz, pogácsa, kávé és tea a résztvevők számára) teljes körű biztosítása, a keletkezett hulladék
gyűjtése és elszállítása, továbbá köteles a megfelelő adminisztrációról (jelenléti ív, fotódokumentáció) és a
szolgáltatások hirdetéséről is gondoskodni.
Ajánlatkérő elvárása a képzések helyszínével kapcsolatban:
- min. 35 db szék,
- min. 1 db asztal,
- szociális helyiség.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő
eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe (képzésbe) bevonni kívánt szakember egészségügyi
és/vagy egészségtudatosság tárgykörben tartott képzés és/vagy előadástartásában szerzett
szakmaitapasztalata (db, min0, max5) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Termelői piac
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
92331100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében termelői piac kialakítása,
fenntartása, és működtetése Hajdúböszörményben, ahol a helyi termelők, árusok ingyen tudnának
árusítani, ezáltal a saját terméküket értékesíteni.
A termelői piac összesen 24 alkalommal kerül megrendezésre a szerződés időtartama alatt. A piac
szervezése, megvalósítása, fenntartása, helyszín biztosítása, valamint a teljes promóció a nyertes
ajánlattevő feladata.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata kiállítás- és/vagy vásár- és/vagy piac (meg)szervezésében és/vagy piac
üzemeltetésében (hónap, max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés
teljesítésének kezdőidőpontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés
mindkét szerződő fél által történő aláírása 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: Valamennyi rész tekintetében
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 a közbeszerzési eljárásból azt az
ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
A VI.3.2) pont részletes kifejtéseként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat
a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében azok az ajánlatok,
amelyek (az I., II., III., IV. és VIII. rész kivételével) nem mutatnak be az értékelési részszempont tekintetében
szakembereket vagy csak olyan szakembereket mutatnak be az értékelési részszempont tekintetében, akik
az adott értékelési részszempontnál meghatározott szakmai tapasztalattal egyáltalán nem rendelkeznek, a
kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az adott értékelési részszempontnál az ajánlatkérő által
elvárt legkedvezőbb szintjére és az annál kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot (100
pont) ad, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz.
A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében
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Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges 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.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok
igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő az I-III. rész tekintetében, ha nem szerepel a
felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvántartásában.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig akkor alkalmatlan az I-III. rész tekintetében, ha
nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Nyertessége esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában szerepelnie kell a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei
Kormányhivatal) nyilvántartásában.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel
alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak
megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a
válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul,
mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi
határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben
viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán
jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza,
hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem
jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik.
A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik
az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
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- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot
jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat
összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7.
alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett
Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett
bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani
jelen közbeszerzési eljárás bármely részét, ha az adott rész tekintetében a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján
a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai
meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet.
15. Ajánlatkérő a III.2.3) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek nevét és szakképzettségét csak a IV. rész tekintetében a szerződés teljesítésében bevonni kívánt
mentorok esetében kell megadni.
16. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely az adott rész tekintetében jelen felhívásban
meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése
során az adott rész tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti
meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
19. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
20. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az I-III. rész tekintetében
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy szerepel a felnőttképzési
államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvántartásában. A nyilatkozat tartalmát az
ajánlatkérő ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtani annak igazolására
szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, miszerint rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A fentiek tekintetében is irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlat tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat valamennyi ott vezetett pénzforgalmi
számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot
meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
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Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák
tekintetében igazolást nem kell benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell
benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármely rész
tekintetében, ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12
hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A vizsgálat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi
számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő,
ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
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.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: I-VII. rész tekintetében
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre
vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és az I-IV. és VII. rész tekintetében a közbeszerzés mennyiségének (az I-III. és VII.
rész tekintetében a képzésben résztvevők számának, a IV. rész tekintetében pedig a mentori és/vagy
munkaerő-piaci szolgáltatással érintett személyek számának) ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya alatt az alábbiakat érti:
- az I. rész tekintetében gasztronómiai képzés tartása,
- a II-III. rész tekintetében kompetenciaképzés és/vagy kompetencia tréning tartása,
- a IV. rész tekintetében mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása,
- az V. rész tekintetében tanácsadási pont és/vagy tanácsadó iroda létrehozása és működtetése,
- a VI. rész tekintetében közösségi médiában való megjelenés biztosítása,
- a VII. rész tekintetében egészségügyi és/vagy egészségtudatosság tárgykörben képzés és/vagy előadás
tartása.
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Az I. és a IV. rész tekintetében
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (min. név, születési hely és időpont, lakcím),
képzettségét, végzettségét és – a kapcsolódó értékelési részszempont miatt – szakmai tapasztalatát
havi bontásban tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell
a képzettségük, végzettségük igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a
szakember személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
A II. és III. rész tekintetében
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (min. név, születési hely és időpont, lakcím),
képzettségét, végzettségét tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez
csatolni kell a képzettségük, végzettségük igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát,
valamint a szakemberek személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
A VIII. rész tekintetében
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (min. név, születési hely és időpont, lakcím),
képzettségét, végzettségét és – a kapcsolódó értékelési részszempont miatt – szakmai tapasztalatát havi
bontásban tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a
szakember személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia – 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 szolgáltatás megrendelés tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan
részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell
benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
- az I. rész tekintetében összesen minimum 10 fő részére tartott gasztronómiai képzés tartására vonatkozó
referenciával,
- a II. és a III. rész tekintetében összesen minimum 10 fő részére tartott kompetenciaképzésre és/vagy
kompetencia tréning tartására vonatkozó referenciával,
- a IV. rész tekintetében olyan mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtására vonatkozó
referenciával, melynek keretében a mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása legalább 100 fő
részére történt,
- az V. rész tekintetében legalább 1 db tanácsadási pont és/vagy tanácsadó iroda és/vagy ügyfélszolgálat
létrehozására és működtetésére vonatkozó referenciával, melynek keretében vállalkozási és/vagy
üzletviteli tanácsadást és/vagy a hátrányos helyzetű embereknek való segítségnyújtást végezték;
- a VI. rész tekintetében legalább 1 db olyan referenciával, melynek keretében a közösségi médiában való
megjelenés biztosításaként legalább 1 db Facebook és/vagy Instagram oldalt (profilt) hoztak létre;
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- a VII. rész tekintetében összesen minimum 30 fő részére tartott egészségtudatosság tárgykörben
képzésre és/vagy előadásra vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt
referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Ugyanaz a referencia több rész tekintetében is felhasználható.
Az I-IV. rész és a VII. tekintetében a referencia-feltétel max. 3. referencia által teljesíthető.]
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére
- az I. rész tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe (a képzések megtartásába) nem tud bevonni legalább
1 fő szakács végzettségű szakembert, aki minimum 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik
gasztronómiai képzés tartása területén;
- a II. és III. rész tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe nem von be legalább 1 fő andragógus (vagy
azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakembert;
- a IV. rész tekintetében, ha az általa a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt három fő mentor közül
legalább kettő nem rendelkezik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló
100/2021. (II. 27.) 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott képesítések valamelyikével (vagy azokkal
egyenértékű képesítéssel);
- a VIII. rész tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe nem tud bevonni legalább 1 fő szakembert,
aki minimum 3 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik kiállítás- és/vagy vásár- és/vagy piac
(meg)szervezésében és/vagy piac üzemeltetésében.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér
I. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1.
pontjában szereplő díj és a képzési csoportok (3 csoport) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár
10%-a.
II. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1.
pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (300 fő) szorzatként megállapított nettó
szerződéses ár 10%-a.
III. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1.
pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (15 fő) szorzatként megállapított nettó
szerződéses ár 10%-a.
IV. rész
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Mértéke: a késedelemmel érintett naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a
szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a mentorálásba bevonni kíván személyek (200 fő)
szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
V-VI. rész
Mértéke: a nettó havi díj 1%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma: nettó havi díj 30%-a.
VII. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó szerződéses ár 10%-a.
VIII. rész
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj
10%-a.
Hibás teljesítési kötbér
IV. rész
Mértéke: 100.000. Ft minden hiányzó (el nem végzett) mentorálás tekintetében, továbbá 100.000. Ft
alkalmanként. A hibás teljesítési kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a
mentorálásba bevonni kíván személyek (200 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
V-VI. rész
Mértéke: a nettó havi díj 3%-a alkalmanként. A hibás teljesítési kötbér maximuma: a nettó havi díj 50%-a.
VIII. rész
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 2,5%-a alkalmanként. A hibás teljesítési kötbér maximuma: a nettó
vállalkozói díj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér
I. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzési csoportok (3 csoport) szorzatként
megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
II. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (300 fő)
szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
III. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (15 fő)
szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
IV. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a mentorálásba bevonni kíván személyek (200
fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
V-VI. rész
Mértéke: 1 havi nettó vállalkozási díj.
VII. rész
Mértéke: a nettó szerződéses ár 10%-a.
VIII. rész
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A támogatás intenzitása: 100%.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően csak végszámlát nyújthat be, az VVI. rész tekintetében a Kbt. 135. § (5) bekezdés alapján havonta nyújthat be számlát.
A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével
összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel
banki átutalás keretében történik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás
szabályai szerint.
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Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, továbbá a szerződés
teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a 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
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/05/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/26 (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:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
részletes kifejtése a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 29. § (2) bekezdésre
tekintettel jár el ajánlatkérőként Görbeháza Község Önkormányzata, Újtikos Községi Önkormányzat,
Újszentmargita Község Önkormányzata és Folyás Község Önkormányzata meghatalmazása alapján. Az
II-IV. részajánlat tekintetében a szerződést kötő fél: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Görbeháza
Község Önkormányzata, Újtikos Községi Önkormányzat, Újszentmargita Község Önkormányzata és Folyás
Község Önkormányzata, a többi rész tekintetében Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a szerződést
kötő másik fél.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKRben, melyben a továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a
Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
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7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, az ajánlat részeként
csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben
az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő
kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás –
ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részenként az
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak
az értékelési sorrendben legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során az adott
rész tekintetében több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek, illetve következő legkedvezőbbnek
minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb, illetve
következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, úgy jár
el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár) nagyobb értékelési pontszámot
kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján sem határozható meg az adott
rész tekintetében a legkedvezőbb, illetve a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani erre vonatkozóan.
12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a
referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot mindegyik rész esetében.
14. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási
szabályok (a 11. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő,
az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
Folytatás a III.1.4) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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
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Balatonfüred Város Önkormányzata (9816/2022)
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: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdos Attila
Telefon: +36 302457277
E-mail: gajdosattila@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.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:
Rendelőintézet részére röntgengép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000507752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a „Balatonfüred Város Önkormányzata részére röntgengép
beszerzése” tárgyban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48000000 (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: Balatonfüred, röntgengép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Csárda utca 1. (2157/13 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Balatonfüred Város Önkormányzata részére röntgengép beszerzése” az alábbiakban, illetve a
közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
- 1 db digitális röntgen felvételi berendezés a műszaki specifikációban részletezettek szerint
- 1 db PACS-Képarchiváló és leletező rendszer a műszaki specifikációban részletezettek szerint
- a röntgen helyiség kialakítása a műszaki specifikációban részletezettek szerint
Nyertes ajánlattevő akkor teljesít szerződésszerűen, amennyiben a 2 napos próbaüzem sikeresen lezárul,
megtörténik a betanítás és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra került.
A PACS rendszer és a digitális röntgen részére a távoli hozzáférést (internet) Ajánlatkérő biztosítja, illetve a
röntgen helyiség működési engedélyeztetését Ajánlatkérő intézi.
Kizárólag olyan termék ajánlható meg, amely
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt és nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák
alapvető követelményei szerint került legyártásra.
Az ajánlati árat a fentiekben ismertetett feladatokra tekintettel szükséges meghatározni, továbbá az
ajánlati árnak a kötelező 24 hónapos jótállás költségeit is tartalmaznia kell, valamint a jótállás időtartama
alatt a kötelező megelőző karbantartás költségeit is magában foglalja az ajánlati ár.
Az ajánlatban a szakmai ajánlat részeként a gyártó által felügyelt termékismertetőt, megfelelőségi
nyilatkozatot kell csatolni, továbbá a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletben előírt az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről
szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni – CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni.
A megajánlandó termékekkel szemben támasztott követelmények a közbeszerzési dokumentumokban
részletezve. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék az ajánlatban benyújtott műszaki leírás
alapján nem felel meg a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a
megajánlott paraméterek azokat nem elégítik ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A röntgengép asztallapjának legalacsonyabb pozíciója (min. 45 cm, max. 55
cm) 10
2 Színes érintőképernyős kijelző a röntgencsőnél (min. 7”, max. 10”) 5
3 Mindkét detektor pixelmérete (min. 140 µm, max. 150 µm) 5
4 Mindkét detektor rendelkezik teljesen körbefogható markolattal (igen/nem) 10
5 PACS rendszer rendelkezik magyar nyelvű kezelői felülettel (igen/nem) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07399 / 2022 (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: Balatonfüred, röntgengép 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: 2022/05/09 (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: MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 12367494243
Postai cím: XIV. UTCA 37
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.gemes@medimat.hu
Telefon: +36 14370970
Internetcím(ek): (URL) www.medimat.hu
Fax: +36 14370979
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12367494243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51950000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48000000
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
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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: Meglévő röntgen
berendezés leszerelése, sugárvédelmi tervezés, helyiség átalakítási munkálatok, informatikai hálózat
kiépítése és informatikai illesztés
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: MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 12367494243
Postai cím: XIV. UTCA 37
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12367494243
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)
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VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ballószög Község Önkormányzata (9797/2022)
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: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balloszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balloszog.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:
Étkező bővítése és tálalókonyha átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000454652022
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:
Meglévő Általános Iskola épület étkezővel való bővítése, valamint az ehhez kapcsolódó melegítő konyha
átalakítása.
Az épületfűtése gázkazánokról működő központi fűtés, valamint konvektoros fűtés. Tetőszerkezete
nyeregtetős kialakítású - a metszeten feltüntetett szerkezeti kialakításokkal. A héjazata palafedés, illetve
bordás lemezfedés. Az épület energetikai korszerűsítésen esett át, homlokzata 15 cm-es szigeteléssel
került hőszigetelésre, nyílászárói korszerű műanyag szerkezetek, a födém kőzetgyapot szigetelést kapott.
A tervezett épület bővítés és átalakítás:
A meglévő épület földszintes kialakítású. A tervezett étkező bővítés (nettó: 77,58 m2) szintén földszinti
kialakítású lesz, 44 cm vtg. falazóblokkból, szeglemezes fa tetőszerkezettel és bordás lemezfedéssel.
A tervezett étkezőhöz tartozó melegítő konyhát át kell építeni, hogy funkcionálisan tudjon kapcsolódni
az új étkező részhez, valamint az új étkezőbe való eljutást egy új folyosóval biztosítjuk. Ehhez a meglévő
teakonyhát és a meglévő étkezőt (tantermet) kisebbre kellett vennünk.
A személyzeti öltöző rész is átalakul. A melegítő konyhán 2 fő dolgozik, számukra lett kialakítva az új
szociális rész.
Közművek:
Víz, villany, csatorna és gáz bekötés utcai hálózatról megoldott, a fűtés gáz energiahordozóval történik. A
melegítő konyhánál a melegvizet 2 db bojler biztosítja.
Az érintett közműszolgáltatókkal (víz, szennyvíz, villany, gáz) a tervezett funkciónak megfelelő
közművesítettség kialakításának tekintetében sor került az egyeztetésre. Ezek alapján a közművek az
utcában rendelkezésre állnak, a telekre a közművezetékek nyomvonalai a védőtávolságok és a felhasználói
igények, valamint a környezeti adottságok figyelembevételével kialakíthatóak.
Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja egyeztetve lett az érintett
kéményseprő-ipari közszolgáltatóval. Mivel a kondenzációs gázkazán gyári tartozéka kerül beépítésre,
ezért nem kell külön filantropos egyeztetés.
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Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62602290 (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: Étkező bővítése és tálalókonyha átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8

További tárgyak:
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. (Hrsz.: 490/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő Általános Iskola épület étkezővel való bővítése, valamint az ehhez kapcsolódó melegítő konyha
átalakítása.
Az épületfűtése gázkazánokról működő központi fűtés, valamint konvektoros fűtés. Tetőszerkezete
nyeregtetős kialakítású - a metszeten feltüntetett szerkezeti kialakításokkal. A héjazata palafedés, illetve
bordás lemezfedés. Az épület energetikai korszerűsítésen esett át, homlokzata 15 cm-es szigeteléssel
került hőszigetelésre, nyílászárói korszerű műanyag szerkezetek, a födém kőzetgyapot szigetelést kapott.
A tervezett épület bővítés és átalakítás:
A meglévő épület földszintes kialakítású. A tervezett étkező bővítés (nettó: 77,58 m2) szintén földszinti
kialakítású lesz, 44 cm vtg. falazóblokkból, szeglemezes fa tetőszerkezettel és bordás lemezfedéssel.
A tervezett étkezőhöz tartozó melegítő konyhát át kell építeni, hogy funkcionálisan tudjon kapcsolódni
az új étkező részhez, valamint az új étkezőbe való eljutást egy új folyosóval biztosítjuk. Ehhez a meglévő
teakonyhát és a meglévő étkezőt (tantermet) kisebbre kellett vennünk.
A személyzeti öltöző rész is átalakul. A melegítő konyhán 2 fő dolgozik, számukra lett kialakítva az új
szociális rész.
Közművek:
Víz, villany, csatorna és gáz bekötés utcai hálózatról megoldott, a fűtés gáz energiahordozóval történik. A
melegítő konyhánál a melegvizet 2 db bojler biztosítja.
Az érintett közműszolgáltatókkal (víz, szennyvíz, villany, gáz) a tervezett funkciónak megfelelő
közművesítettség kialakításának tekintetében sor került az egyeztetésre. Ezek alapján a közművek az
utcában rendelkezésre állnak, a telekre a közművezetékek nyomvonalai a védőtávolságok és a felhasználói
igények, valamint a környezeti adottságok figyelembevételével kialakíthatóak.
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Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja egyeztetve lett az érintett
kéményseprő-ipari közszolgáltatóval. Mivel a kondenzációs gázkazán gyári tartozéka kerül beépítésre,
ezért nem kell külön filantropos egyeztetés.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 12 hónap, max 36 hónap) 15
2 Teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését követő
többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített 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:
Felhívás II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
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)]
2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 12 hónap, max 36 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését
követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60
hónap) súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
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
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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: Étkező bővítése és tálalókonyha átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12448023203
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
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Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: baugeneral@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62726699
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62602290
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):
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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: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12448023203
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
Hivatalos név: Bács-Szinkron Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14086513203
Postai cím: III. kerület 187/B
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086513203
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:
2022/04/04 (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:
2022/05/10 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9426/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Knitzky Laura
Telefon: +36 209434064
E-mail: lknitzky@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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: Általános közszolgáltatások
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:
Eseti építés-szerelési munkák
Hivatkozási szám: EKR000171612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű szakipari, épületgépészeti, elektromos (erősés gyengeáram) építési-szerelési, kivitelezési, átalakítási, korszerűsítési munkák a szükséges anyagok
biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299000000 (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: Eseti építés-szerelési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

45300000-0

További tárgyak:
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjai
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű szakipari, épületgépészeti, elektromos (erősés gyengeáram) építési-szerelési, kivitelezési, átalakítási, korszerűsítési munkák a szükséges anyagok
biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében. Keretösszeg: nettó 299.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a
keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A BKM Nonprofit Zrt. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő
felújítási/korszerűsítési, átalakítási munkálatok megvalósítása érdekében a beszerzési eljárásban az alábbi
munkanemekbe tartozó kivitelezési munkák kerülnek meghatározásra különösen:
1. Épületeken belüli átalakítási munkák komplett építési-szakiparral, épületgépészettel,
épületvillamossággal együtt.
2. Építési-szakipari felújítási munkák épületen kívül-belül, falazatok, vakolatok, burkolatok, festések, külső
hő és vízszigetelések.
3. Külső-belső nyílászárók javítása, átalakítása, cseréje, új szerkezetek beépítése, üvegfelületek kialakítása.
4. Felvonulási és építési segédszerkezeti, állványozási, alátámasztási munkák önállóan vagy építésszerelési munkákhoz kapcsolódó megvalósításban.
5. Árnyékoló szerkezetek (belső szalagfüggönyök, rolók, reluxa, redőny stb.), hő és fényvédő fóliázások
megvalósítása, telepítése.
6. Épületgépészeti munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Víz-csatorna
hálózat és berendezési tárgyak, hűtés-fűtés, légtechnikai munkák. Külső hálózatok, szükség szerint
alépítményekkel együtt. Előzőekkel összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk
elkészítése.
7. Épületvillamossági munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Világítási
hálózatok, elosztók, gyengeáramú védőcsövezések, kültéri világítás hálózata és tárgyai. Előzőekkel
összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése.
8. Új építések, beruházások az előzőekben felsorolt pontokban foglalt munkanemek felhasználásával,
kiegészítve az új építéseknél szükségessé váló munkanemekkel (alapozás, szerkezetépítés, tetőhéjazat,
bádogozás stb.).
9. Belsőépítészeti munkák.
10. Építési munkákkal összefüggő kertészeti, zöldterület fejlesztés, támfal és kertépítés, locsolóhálózatcsapadékvíz elvezetés, kerti utak-járdák kialakítása.
11. Fentiekkel összefüggésben, szükséges szállítási munkák fuvarral, élőerővel, hulladék anyagok
deponálása, építési terület folyamatos és befejezés utáni takarítása, szelektív hulladékszállítás biztosítása
(szakszolgáltató telephelyén történő előválogatási alternatívával), befogadóhoz történő eljuttatása,
dokumentálása.
12. Épületenergetikai jellemzőket befolyásoló építés-szerelési, kapcsolódó épületgépészeti,
épületvillamossági, más szakipari munkák esetén (nyílászárócserék, üvegezések, világítási, épületgépészeti
szolgáltató berendezések, szigetelések stb.) az energiahatékonysági előírásoknak és azok szellemének
megfelelő anyagok és épületszerkezetek, munkafolyamatok alkalmazása szükséges.
13. Az épületszerkezeteken végzett munkák (pl. bontások) esetén a bolygatott szerkezet
azbesztmentességéről dokumentáltan köteles a Vállalkozó meggyőződni, azbesztesség esetén pedig az
azbesztmentesítést szakcéggel, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles azt elvégeztetni.
14. Az előzőekben nem felsorolt, vagy részletezett/jelzett, minden egyéb (épületüzemeltetési, átalakítási,
karbantartási munkák keretén belül nem elvégezhető), építési szerelési munka elvégzése, megvalósítása,
kialakítása.
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A munkák az eseti megrendelés szerinti műszaki tartalom és nyertes ajánlattevő által beárazott egységártáblázat (egységárgyűjtemény) szerinti munkadíjak és anyagdíjak alapján (illetve a szükségessé vált,
de az egységárgyűjteményben nem szereplő anyagok tekintetében a TERC építőipari árkalkulációban
meghatározott mérték 100%-ában, továbbá a részletes egységárgyűjteményben nem szereplő
munkadíjak tekintetében pedig az ajánlattevő által megajánlott rezsióradíj alapján) kerülnek elszámolásra.
Tájékoztató mennyiségi adatok:
A munkákkal érintett épületek átlagos alapterülete 5000 m2.
Gépi földmunka 440 m3, bontási-építési törmelék szállítás 240 m3, aljzatbetonozás 600 m2, falazás
30 m2, vakolás: 80 m2; szárazépítés 1150 m2; beltéri nyílászárók cseréje, javítása 50 db, homlokzati
nyílászárók cseréje 200 db, tető felülvilágítók cseréje 360 m2, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat
előkészítés 1850 m2, felületképzés 5500 m2, bádogozás 450 m2, vízszigetelés 1800 m2, hőszigetelés
1800 m2, geotextília terítés 1500 m2, térburkolat készítés 1500 m2, szegélyépítés 350 m, épületgépészeti
csővezeték szerelése 720 m, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 220 db, elektromos
vezeték alapszerelése 1800 fm, elektromos szerelvényezés 760 db, szellőztető berendezések: 12 db,
takarítási munka: 4120 m2.
További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (műszaki
tartalom) és az árazatlan egységár-táblázat (egységárgyűjtemény) tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos
további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
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” kifejezés minden esetben értendő. Ennek megfelelően az egységár-táblázatban
(egységárgyűjteményben) esetlegesen megnevezett konkrét gyártók anyagainak megnevezése mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.a) alkalmassági min. követelményre bemutatott szakember
alkalmassági min. követelményen felüli szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap; max. 60 hónap) 5
2 3. Az M/2.c) alkalmassági min. követelményre bemutatott szakember alkalmassági min. követelményen
felüli szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap; max. 60 hónap) 5
3 4. Projektterv kidolgozottsága 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár [Ft, ÁFA nélkül] / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Ár értékelési szemponton (1. Nettó ajánlati ár [Ft, ÁFA nélkül])
belül Ajánlatkérő az alábbi alszempontokat értékeli:
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1.1. Egységár-táblázat alapján képzett összesített nettó ajánlati ár [Ft, ÁFA nélkül] / súlyszám: 67,5;
1.2. Általános nettó rezsióradíj [Ft, ÁFA nélkül] / súlyszám: 2,5
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:
02925 / 2022 (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: SZE011118 Rész száma: Elnevezés: Eseti építés-szerelési 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: 2022/05/04 (éééé/hh/nn)
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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: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24916710242
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 299000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299000000
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: MV-ÉV felelős műszaki
vezető, MV-ÉG felelős műszaki vezető, Gépészeti munkák, Elektromos munkák, Festési munkák,
Burkolati 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)
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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: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24916710242
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
Hivatalos név: CLEAR-VOLT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13308865243
Postai cím: Bokréta Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13308865243
Hivatalos név: Norton Vision Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25891524241
Postai cím: Kiscsillag Utca 20. TT 5.B.a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25891524241
Hivatalos név: Gépészet Plussz Kft
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Nemzeti azonosítószám: 14217515213
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14217515213
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:
2022/05/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (9545/2022)
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 Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15490012241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
Telefon: +36 19998195
E-mail: KocsisI@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ingatlankarbantartás munkák elvégzése 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR000897952021
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:
Vállalkozási keretszerződés „Műemléki ingatlanon karbantartási munkák elvégzése 2022-2023. években”
tárgyban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe 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: Ingatlankarbantartás munkák elvégzése 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

31200000-8
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45110000-1
45261000-4
45421000-4
45430000-0
45442100-8
45300000-0
45320000-6
45330000-9
45410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - 1052 Bp., Városház u. 9-11. (28.000 m2) - Főpolgármesteri Hivatal
(műemléki épület)
- 1056 Bp., Váci u. 62-64. és 66. II. 14. szám alatti iroda (3.432 m2) - Új Városháza épülete (műemléki épület)
- 1083 Bp., Leonardo Da Vinci köz 2. (5.200 m2) - Központi Irattár épülete (épület)
- 1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 84. - Kőbányai út 22. (157 m2) - Hajléktalan Ügyfélszolgálat (épületrész)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.3. pontban ismertetett teljesítési helyszínek területét összesen nettó alapterületként kell értelmezni,
mely az összes szintet figyelmbe veszi.
A Városháza épület öt épületszárnyból áll, összesen nettó alapterülete 53.000 m2. Ebből a karbantartással
érintett terület nagysága a II.2.3. pontban meghatározott, összesen nettó 28.000 m2.
A Főpolgármesteri Hivatal örökségvédelmi nyilvántartási száma: 15487
Nyertes Ajánlattevő feladata a II.2.3) pontban felsorolt helyszíneken, mindösszesen nettó 36.789 m2
szintterületen, építési engedélyt nem igénylő (felújítási mértéket/fejlesztési-beruházási szintet el nem érő)
karbantartási-állagmegóvási munkák elvégzése - a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak
szerint, Ajánlatkérő (AK) eseti megrendelései alapján - tételes mennyiségi felmérésen alapuló és a TERC
Kft. V.I.P. Költségvetési program, vagy azzal adatvesztés-mentesen kompatibilis alkalmazással kalkulált, ÖN
felújítás típusú normarendszer szerinti utólagos, tételes elszámolással.
A karbantartási munkák megrendelésére eseti megrendelések útján a keretösszeg erejéig, a
keretszerződésben szabályozott módon kerül sor. Keretösszeg: nettó 150.000.000,- Ft + ÁFA. Ajánlatkérő
kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2023. december 31-ig a teljes (mindösszesen) keretösszeg
80%-ának megfelelő értékben tesz megrendelést.
AK a karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja alapján az
alábbiak szerint határozza meg: A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást,
a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
A karbantartási munkák többek között az alábbi munkanemeket foglalják magukban:
- építőmesteri munkák (helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőművesmunkák, vakolás és
rabicolás, százazépítés),
- szakipari munkák (aljzatkészítés, hideg- és meleg burkoló munkák, tetőfedő-bádogos szakipari
munkák, szigetelési szakmunkák, asztalos szerkezetek javítása, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás,
korrózióvédelem),
- épületvillamossági munkák (épületvillamossági hálózat karbantartása, épületvillamossági szerelvények
és berendezések karbantartása),
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- épületgépészeti munkák (épületgépészeti csővezeték szerelés, épületgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése),
- kiegészítő tevékenységek (bontás, állagmegóvási munkák, a karbantartással érintett helyiségek
kiürítésével járó költöztetési feladatok stb.).
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján vélelmezhető szakmánkénti munkamegoszlás:
1. Építőmesteri munka: összesen 30 %
- Helyszíni beton és vasbeton munkák: 7 %
- Falazás és egyéb kőművesmunkák: 8 %
- Vakolás és rabicolás: 8 %
- Szárazépítés: 7 %
2. Szakipari munka: összesen 54 %
- Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkoló munkák: 10 %
- Tetőfedő-bádogos szakipari munkák: 5 %
- Szigetelési szakmunkák (lapostető, hőszigetelés): 3 %
- Asztalos szerkezetek javítása: 3 %
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 33 %
3. Épületvillamossági munka (erősáram, gyengeáram): összesen 7 %
- Helyiségeken belüli elektromos karbantartási munkák, épületvillamossági szerelvények és berendezések
karbantartása: 7 %
4. Épületgépészeti munka: összesen 7 %
- Épületgépészeti csővezeték szerelés: 4 %
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 3 %
5.Kiegészítő tevékenységek: összesen 2 %
A fentiek mindösszesen: 100 %
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás (annak mellékletei) és szerződéstervezet tartalmazza.
Az épület a fővárosi közműhálózatra – víz-, szennyvíz-, csapadékvízelvezető- és gázvezeték-hálózatra
csatlakozik.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján jár el. Az egyenértékűséggel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. Vállalt jótállás időtartama hónapokban (hónap, minimum 12 hónap) 10
2 4. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (%, min. 0,5%) 10
3 5. Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn
felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az 1-2. értékelési részszempontok ár szempontok / 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
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
2. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bek-re.
3. Amennyiben tárgyi eljárás eredménytelensége (adott esetben) megfelel a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) és
b) pontjában foglalt eredménytelenségi eseteknek, úgy AK az e tárgyban indítandó új eljárást hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. Értékelési részszempontok részletesen - ár szempontok:
- 1. szempont: Nettó rezsióradíj (nettó Ft), súlyszám: 50;
- 2. szempont: Százalékos anyagárkedvezmény (%, min. 1%), súlyszám: 20;
6. Értékelési részszempontok részletesen - minőségi szempontok:
- 3. szempont: Vállalt jótállás időtartama hónapokban (hónap, min. 12 hónap), súlyszám: 10.
- 4. szempont: Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (%, min. 0,5%), súlyszám: 10.
- 5. szempont: Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap, legkedvezőbb szint 24 hónap),
súlyszám: 10.
7. Részszempontonként adható pontszám: 0 - 10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb. AK
törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. AK az 1. részszempont tekintetében fordított
arányosítást, a 2-3-4-5. részszempont tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz. AK élve a Kbt. 77. § (1)
bekezdésében foglaltakkal a 2. ért. részszempont kapcsán 30%-ban, a 3. ért. részszempont kapcsán 36
hónapban, a 4. ért. részszempont kapcsán 1%-ban, az 5. ért. részszempont kapcsán 24 hónapban rögzíti
az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra mind a négy
esetben egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. AK élve a Kbt. 77. § (1)
bekezdésében foglaltakkal rögzíti, hogy a 2. ért. részszempont kapcsán 1%, a 3. ért. részszempont kapcsán
12 hónap, a 4. ért. részszempont kapcsán pedig 0,5% a legkedvezőtlenebb ajánlati elem, melyeknél
kedvezőtlenebb vállalás érvényesen nem tehető. Amennyiben AT az 5. ért. szempontban nem kíván
megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap
megajánlást kell szerepeltetni.
8. A tárgyi feladat ellátásához a személyi feltételeken túl minden tárgyi és anyagszükséglet biztosítása
Nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi kiegészítéssel: A szükség esetén előforduló cseréknél, pótlásoknál
az eszközök, berendezések (pl. világítótest, radiátor, bojler, szaniter, csaptelep, stb.) biztosítása Ajánlatkérő
kötelezettsége, ha raktárkészlettel rendelkezik az adott eszközből, berendezésből. Amennyiben nem,
akkor a Nyertes Ajánlattevő szerzi be azokat a Ajánlatkérő költségén a keretszerződésben meghatározott
keretösszeg terhére.
9. Közös AT-nek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a Kbt. 35. §nak és a közbeszerzési dokumentumok figyelembe vételével.
10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot aláíró és/ vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,
meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek ) aláírási címpéldányát,
vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer
ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat, — a cégkivonatban (vagy cégmásolatban)
nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében a meghatalmazott aláírását is tartalmazó
írásos meghatalmazás példányát. (Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas az aláíráskép igazolására.)
11. Jelen felhívás II.2.7) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás
lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21518 / 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: Ingatlankarbantartás munkák elvégzése 2022-2023
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: 2022/05/04 (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
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10809408242
Postai cím: Örs Vezér Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: info@mesterszerviz024.eu
Telefon: +36 704669494
Internetcím(ek): (URL) https://mesterszerviz024.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Hungária Körút 162-164.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 117000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti szakipari munka
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: Framtid Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 25278985242
Postai cím: Besnyői Utca 13. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.maria@framtidgroup.hu
Telefon: +36 706345468
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25278985242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Framtid Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 25278985242
Postai cím: Besnyői Utca 13. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278985242
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 41045417243
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
Hivatalos név: Opus Optimum Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27429345211
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Postai cím: Bartók Béla Utca 33.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27429345211
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10809408242
Postai cím: Örs Vezér Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
Weiser Károly egyéni vállalkozó
Székhelye: 1225 Budapest Tündérrózsa Utca 3.
Adószám: 41045417-2-43
Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1141 Budapest Örs Vezér Útja 76.
Adószám: 10809408-2-42
Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Hungária Körút 162-164.
Adószám: 10835449-2-42
együttes ajánlattevők
Opus Optimum Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2500 Esztergom Bartók Béla Utca 33.
Adószám: 27429345-2-11
Framtid Group Kft.
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Székhelye: 1143 Budapest Besnyői Utca 13. 4. emelet
Adószám: 25278985-2-42
Nyertes ajánlattevő:
Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1141 Budapest Örs Vezér Útja 76.
Adószám: 10809408-2-42
Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Hungária Körút 162-164.
Adószám: 10835449-2-42
együttes ajánlattevők
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Cserépfalu Község Önkormányzata (9764/2022)
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: Cserépfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348740205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 125
Város: Cserépfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3413
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csendes Péter polgármester
Telefon: +36 49423132
E-mail: polgarmester@cserepfalu.hu
Fax: +36 49523005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cserepfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cserepfalu.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:
Cserépfalu vízrendezés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000513432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

755

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cserépfalu árvízi kockázatának csökkentése vízrendezés II. ütem a TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060 sz.
projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Cserépfalu vízrendezés II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Cserépfalui ingatlanok helyrajzi számai: 02/2, 062, 065/2, 065/25,
065/34, 0173/25, 1/17, 65/1, 446/2, 1072, 1089
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
A munka részletes tartalmát a 36/2020. munkaszámú, 2022. februári keltű „Cserépfalu Község belterület
vízrendezése II. ütem TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060 projektet érintő szakaszok kiviteli terve”, illetve a
GF-165/2021 munkaszámú „Cserépfalu község belterületi vízrendezés II ütem keretén belül létesítendő
tározó földmű építésének
kiviteli terve” és a 35500/6438-13/2021. ált. számú vízjogi létesítési engedély tartalmazza.
Tervezett létesítmények:
A fejlesztési területen megvalósuló műszaki beavatkozások 2 csoportba foglalhatóak:
1. Belterületet védő, külterületi övárok kialakítása, a befogadó Hór-patakba való bevezetése, ár apasztó
tározó kialakításával;
A Cs-2-0 övárok TB200/286/150 mederburkoló elemmel készül teljes hosszában (a közúti csatlakozás előtti
szakaszon a TB200/286/150 mederburkoló elem kiváltható, kiviteli terv szerint mintakeresztszelvénynek
megfelelő műszakilag egyenértékű mederlapos burkolattal), a közút keresztezésében 2x120/120/100x15
közúti keretelem beépítésével. A teljes rendszer 574 m hosszúságú, amelyből a közúti csatlakozás előtti
mintegy 338 m hosszúságú szakasz energiatörő fogakkal ellátott a nagyobb fenékesés miatt.
A Cs-2-0 rendszerhez csatlakozik egy ár apasztó tározó amelynek alapterülete 10.000 m2 átlagos
vízmélysége 1 m. A tározó egy természetes mélyfekvésű terület felhasználásával kerül kialakításra teljes
körtöltéssel ellátva. A töltés DK-i részén 0+013.5 km szelvényében létesül a 2 dbΦ80 beeresztő műtárgy
kitorkollós tiltós előfejjel. A beeresztő műtárgy előtt vízkormányzó osztóműtárgy létesül.
A töltés DNy-i részén valósulnak meg a tározó leürítés biztosító műtárgyak:
Φ100 betoncső, 2 db. csavarorsóval ellátott tiltós műtárgy bukóéllel kialakítva: 0+192.00 km szelv. A két
műtárgy tengelye közötti távolság 5,0 m. Ezen a szakaszon a töltés burkolt. A körtöltés hossza 444,30 m.
A tározó területén az egységes mederfenék kialakítása során kiszoruló föld a körtöltés kialakítására kerül
felhasználásra. A töltés korona szélessége 3,0 m víz-, és levegőoldali (mentett oldali) rézsűhajlása 1:2. A
töltés korona szintje egységesen: 220,78 mBf
A töltés déli oldala 1:2 rézsűvel csatlakozik a TB220/286/150 mederburkoló
elemekkel felújított Cserépfalu 065/2 hrsz. ingatlanon átépítendő vízelvezető
árokhoz.
A tározó töltés a beeresztő műtárgy északi oldala felől a (0+007 szelv.) közelíthető a
terepszintről 1:10 rézsűhajlású rámpán keresztül.
2. Széchenyi-Kossuth-József Attila úti Belterületen áthúzódó, útárok szelvénybővítése, és tovább építése, a
befogadó Hór-patakba való bevezetése
A Cs-1-0 útárok mintegy 669 m hosszúságban készül a jelenlegi földárokkal megegyező nyomvonalon. A
vízelvezető rendszer teljes hosszában TB30/50/40 és TB40/70/50 mederburkoló elemmel kerül burkolásra
a hosszelvényen jelölt folyásfenék szintekkel. A kapubejárók alatt Ø 40-50- 60-80 tokos betoncső kerül
elhelyezésre mindkét oldalán kerékvetős előfejjel.
A rendszer a 0+358 és 0+348 szelvények között a közút alatt 60/60/100x15 keretelem
felhasználásával kerül kialakításra. A befogadó Hór-patakba tokos betoncső csappantyú beépítésével
csatlakozik.
A Cs-1-1 útárok mintegy 242 m hosszúságban készül a jelenlegi földárokkal
megegyező nyomvonalon. A vízelvezető rendszer teljes hosszában TB30/50/40 mederburkoló elemmel
kerül burkolásra a hosszelvényen jelölt folyásfenék szintekkel. A kapubejárók alatt Ø 40 tokos betoncső
kerül elhelyezésre mindkét oldalán kerékvetős előfejjel.
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A Cs-1-2 útárok mintegy 354 m hosszúságban készül a jelenlegi földárokkal megegyező nyomvonalon. A
vízelvezető rendszer teljes hosszában TB30/50/40 mederburkoló elemmel kerül
burkolásra a hosszelvényen jelölt folyásfenék szintekkel. A rendszer a 0+354 és 0+344
szelvények között 40/75 monolit vb. folyókával és TBF40 acél rácsos fedlappal
készül. A kapubejárók alatt Ø 50 tokos betoncső kerül elhelyezésre mindkét oldalán kerékvetős előfejjel.
A kapubejárók egységesen 5 m szélességűek kivételt képeznek a garázs és gyalogos bejárók, előbbi 3 m
utóbbi 1 m szélességben került figyelembevételre.
A beruházás során összesen 1839 m vízelvezető kerül kialakításra.
További információk a közbeszerzési 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 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember mélyépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember csapadékvíz elvezető
árok építés kivitelezés ter. szerzett szakmai tap. (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár /HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060
II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája:
utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési
határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 100.000.000.- Ft/
év és 50.000.000.- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.
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)
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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:
07257 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Cserépfalu vízrendezés II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy benyújtott
ajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló nettó
177.984.123,- Ft-ot, továbbá Ajánlatkérőnek pótlólagos fedezet kiegészítésére nincs pénzügyi fedezete.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

759

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: G-Híd Építőipari és Szolgaltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14624313241
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14624313241
Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13609472209
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209
Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12943968410
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410
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
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
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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:
2022/05/12 (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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Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (9756/2022)
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: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14539262213
Postai cím: Malom Utca 1.
Város: Fót
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vasa Zoltán
Telefon: +36 303843332
E-mail: vasa.zoltan@fotikozszolg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.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:
Fót, Királydombi futópálya építése
Hivatkozási szám: EKR000396282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

763

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Futópálya építése 800fm hosszon. 1,2m szélességben, szendvics szerkezetű burkolattal, strukturált
futófelülettel.
A részletes követelményeket, mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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: Fót, Királydombi futópálya építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

764

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45111200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Fót, Királydomb településrész, 4020/97-es helyrajzi szám.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Futópálya építése 800fm hosszon. 1,2m szélességben, szendvics szerkezetű burkolattal, strukturált
futófelülettel.
A tervezett pálya helyszíne Fót, Királydomb településrész, 4020/97-es helyrajzi számú, önkormányzati
tulajdonú terület. A tervezett helyszín Fót város központi részén, lakóparkok környezetében, a futók által
eddig is használt területen van.
A futópálya hossza 800 méter, a futófelület szélessége 1,2 méter (szegélyek nélkül mérve).
A futópálya mellett oldal akadályok nincsenek, azokat későbbiekben sem tervezünk. Mellette 0,5 méter
szélességben oldalakadály távolság tartása szükséges. A pálya nyomvonala körben futó, egy irányú
haladás lehetséges, a kanyarulatai a nyomvonal terven látható ívben fordulnak. A pálya területén
járműforgalom nem megengedett.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (naptári nap, legkedvezőbb: 10 nap,
legkedvezőtlenebb: 0 nap) 5
2 Ajánlattevő által vállalt teljeskörű jótállás időtartama (hónap, legkedvezőbb: 72 hónap,
legkedvezőtlenebb: 24 hónap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján, Fót Város Önkormányzata ajánlatkérő
nevében folytatja le. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés a nyertes ajánlattevő és Fót Város
Önkormányzata között jön létre.
AK az "Ár" részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató
(KÉ 2020. évi 60. szám) 1.számú melléklet A.1.aa) pont (fordított arányosítás) szerint pontozza. A legjobb
ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kap pontot.
A "Minőségi kritériumok" részszempontok esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket AK a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet szerint az arányosítás módszerét alkalmazza.
Pontszámok: 0-100.
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Ajánlatkérő „Minőségi kritériumok” tekintetében előírja, hogy a legkedvezőtlenebb értékként
meghatározottnál az adott ajánlati elem nem lehet, a legkedvezőtlenebb értéket el nem érő ajánlati elem
megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Továbbiak AD-ben.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Fót, Királydombi futópálya építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
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Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 70. § (1) bekezdés második mondata alkalmazásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontjára tekintettel az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelenné nyilvánításra kerül, mivel az adott
eljárásban beérkezett végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően
igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 59.055.118,-Ft) összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

V.2.10)
V.2.11)

767

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: Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13690807243
Postai cím: Tompa Utca 17/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13690807243
Hivatalos név: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13295684209
Postai cím: Szilágyság Utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295684209
Hivatalos név: P-Geo Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14131792216
Postai cím: Zöldmező Utca 21
Város: Jánoshida
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14131792216
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:
2022/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fulókércs Községi Önkormányzat (9741/2022)
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: Fulókércs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15546182105
Postai cím: Fő Utca 92/A
Város: Fulókércs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3864
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mata Imre
Telefon: +36 46470201
E-mail: fulokercsonkormanyzat@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fulokercs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Óvoda épület bővítése
Hivatkozási szám: EKR000274762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

770

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 ingatlanon szabadon álló beépítési módon helyezkedik el a meglévő Óvoda épület , mely földszintes,
hagyományos falazott szerkezetű , fa födémszerkezetű magastetős építmény, cserépmintás lemez
tetőfedéssel ellátva. Az épület külső falfelületei nemesvakolattal vannak ellátva. A lábazata terméskő
burkolatú. Az épület dél-keleti sarkában egy külső megközelítéssel bíró pincehelyiség (fűtőhelyiség )
található. A beépített külső nyílászáró szerkezetek fa szerkezetűek, a belső ajtószerkezetek fa szerkezetűek.
A bővítményben egy csoportszoba, egy tornaszoba, egy öltöző- és egy vizesblokk helyiség, egy
akadálymentes wc., egy általános raktár, és egy folyosó helyiség kerül kialakításra.
A meglévő építmény eredeti rendeltetése: Óvoda épület
A bővített építmény rendeltetése: Óvoda épület
Előkert: 8,0 m (meglévő),
Oldalkert: 8,05 m, 8,30 m, és 3,00 m
Hátsókert: 53,855 m
Telek területe: 3055 m2
Telek beépített területe: 544,5 m2
Beépítési % : 17,82 %
Építménymagasság: 3,84 m
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64096635 (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: Óvoda épület bővítése
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: HU311 A teljesítés helye: Fulókércs, Fő utca 64.sz. 8.hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon szabadon álló beépítési módon helyezkedik el a meglévő Óvoda épület , mely földszintes,
hagyományos falazott szerkezetű , fa födémszerkezetű magastetős építmény, cserépmintás lemez
tetőfedéssel ellátva. Az épület külső falfelületei nemesvakolattal vannak ellátva. A lábazata terméskő
burkolatú. Az épület dél-keleti sarkában egy külső megközelítéssel bíró pincehelyiség (fűtőhelyiség )
található. A beépített külső nyílászáró szerkezetek fa szerkezetűek, a belső ajtószerkezetek fa szerkezetűek.
A bővítményben egy csoportszoba, egy tornaszoba, egy öltöző- és egy vizesblokk helyiség, egy
akadálymentes wc., egy általános raktár, és egy folyosó helyiség kerül kialakításra.
A meglévő építmény eredeti rendeltetése: Óvoda épület
A bővített építmény rendeltetése: Óvoda épület
Előkert: 8,0 m (meglévő),
Oldalkert: 8,05 m, 8,30 m, és 3,00 m
Hátsókert: 53,855 m
Telek területe: 3055 m2
Telek beépített területe: 544,5 m2
Beépítési % : 17,82 %
Építménymagasság: 3,84 m
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (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
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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 Rész száma: Elnevezés: Óvoda épület bővítése
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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KIF.ES.TEK BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26255248241
Postai cím: Bem József Utca 6 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: kifestek78@gmail.com
Telefon: +36 209897064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26255248241
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: 64096635
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: KIF.ES.TEK BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26255248241
Postai cím: Bem József Utca 6 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26255248241
Hivatalos név: VA-LA-ER 2021 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27421725205
Postai cím: Muskátli Út 6
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27421725205
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:
2022/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
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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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság (9760/2022)
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: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11592277206
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 70.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530930
E-mail: hvszzrt@hvszzrt.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hvszzrt.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:
Vállalkozói szerződés keretében Kemping fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000127402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

777

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1., hrsz:
5240/5,) területén Kemping létesítése.
További részletes műszaki információk a felhívás II.2.4. pontjában és a Közbeszerzési Dokumentáció részét
képező műszaki leírásban találhatók.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 339335322 (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: Kemping fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1., hrsz: 5240/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1.,
hrsz: 5240/5,) területén Kemping létesítése: A kemping belső közlekedési úthálózatának, parkolójának
és térvilágításának kialakítása, környezetrendezés (1255 m2). Fűthető mobilházak fogadó szerkezettel
(tervezett mennyiség: 5 db), valamint a víziközmű kiépítése a mobilházakig. 6 db lakókocsi helyének,
valamint 10 parcella sátorhely kialakítása, villanyszerelési munkálatok, kertépítészeti munkák. Meglévő
(160 m2) épület átalakítása, felújítása (építészet, gépészet) a kemping kiszolgálásához szükséges funkciók
biztosítására, vizesblokk, teakonyha, egyéb szolgáltatási egységek kialakítása két szinten (Fszt: 80 m2,
emelet 80 m2). Meglévő vízgépészet lefedésére szolgáló épület megépítése (113,04 m2).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezés időszaka alatt a Fürdő zavartalan
üzemelését biztosítani kell. A kivitelezés a látogatók által elzárt területen megvalósítható.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban
találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1 pontban meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz
szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-12 hó) 10
2 M/2.2 pontban meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt
meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-12 hó) 10
3 M/2.3 pontban meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt
meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-12 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezés időszaka alatt a Fürdő zavartalan
üzemelését biztosítani kell. A kivitelezés a látogatók által elzárt területen megvalósítható.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban
találhatók.
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:
03609 / 2022 (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: Kemping fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/05 (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: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26096894209
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: mrkstrukturakft@gmail.com
Telefon: +36 303707101
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209
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: 339335322
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: műszaki ellenőr MV-ÉV
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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: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26096894209
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14417076206
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14417076206
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24074070206
Postai cím: Dorozsmai Út 35
Város: Szeged
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NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206
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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Készenléti Rendőrség (9374/2022)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rothermel Dániel
Telefon: +36 19994077
E-mail: rothermeldk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Konyhai gépek karbantartás, javítása
Hivatkozási szám: EKR001201462021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

784

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50883000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határidős keretszerződés (36 hónapra) konyhai gépek negyedévenkénti karbantartására és eseti javítási
szolgáltatására összesen nettó 30 MFt keretösszeg erejéig az alábbi részajánlati körökben:
1. rész: Elektromos és gázüzemű gépek karbantartása és javítása nettó 15MFt keretösszeg erejéig
2 - Mosogatógépek és vízkezelők karbantartása és javítása nettó 15MFt keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a keretösszeg nettó 70%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
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: Elektromos és gázüzemű gépek karbantartása és javí
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50883000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határidős keretszerződés (36 hónapra) konyhai gépek negyedévenkénti karbantartására (804 db
karbantartás) és eseti javítási szolgáltatására az alábbi, Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő elektromos és
gázüzemű gépekre vonatkozóan:
1 db LAINOX SVEA 209 Kombisütő
1 db FRANSTAL Kombisütő
1 db LAINOX sütőpároló 1/1 tepsis
1 db ELEKTHERMAX elk. sütő 1/1 tepsis
1 db CONVOTHERM kombipároló
1 db ÓZTIRYAKILER elektromos rostlap
1 db Elektromos rostlap
6 db Olajsütő EF 2x18-78
3 db Motorikus egyetemes alapgép
2 db Fűszerörlő segédgép
1 db Mákörlő segédgép
1 db Habverő segédgép
1 db Késélező segédgép
3 db Húsörlő segédgép
2 db Galuska szaggatógép
2 db Dagasztógép GANZ
2 db Kenyérszeletelő
1 db MAGAMA aprítógép /KUTTER/
2 db Szeletelőgép Tenerife
1 db Szeletelőgép Berkel
1 db Szeletelőgép Beckers
1 db Szeletelőgép Ma-Ga
5 db Passzirozó, szeletelő, kockázó segédgép + tartozékok
8 db Melegentartó pult (Forcar, Maxima)
1 db AMBASSADE gázüzemű rostlap
2 db Főzőüst gázüzemű 400 L
4 db Főzőüst gázüzemű 280 L
2 db Főzőüst gázüzemű 200 L
2 db Főzőasztal gázüzemű 6 rózsás
1 db Főzőasztal gázüzemű 4 rózsás
6 db Főzőzsámoly
(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 eseti javításoknál a bejelentéstől számítottan a hibaelhárítás megkezdésének
időpontja (minimum 1 nap, maximum 3 nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.) pontban feltüntetett "Nettó ajánlati ár" értékelési szempont az alábbi értékelési alszempontokból
tevődik össze:
Javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra/fő) - súlyszám: 40
Karbantartás rezsi óradíja (nettó Ft/óra/fő) - súlyszám: 40
A beépítendő alkatrész igazolt beszerzési árához viszonyított nyereség mértéke %-ban (min. 5 % - 20 %) súlyszám: 15
II.2.1)
Elnevezés: Mosogatógépek és vízkezelők karbantartása és javít
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50883000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határidős keretszerződés (36 hónapra) konyhai gépek negyedévenkénti karbantartására (96 db) és eseti
javítási szolgáltatására az alábbi, Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő elektromos és gázüzemű gépekre
vonatkozóan:
1 db Meiko DV80.2 mosogatógép
1 db Meiko MiClean UM+gio mosogatógép
2 db Fagor Fi - 30 mosogatógép
1 db MEC mosogatógép
1 db Meiko 545D
1 db Hidromatic HF30-A/V Feck vízlágyító gép
1 db Hidromatic HF10-A/V Feck vízlágyító gép
(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 eseti javításoknál a bejelentéstől számítottan a hibaelhárítás megkezdésének
időpontja (minimum 1 nap, maximum 3 nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.) pontban feltüntetett "Nettó ajánlati ár" értékelési szempont az alábbi értékelési alszempontokból
tevődik össze:
Javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra/fő) - súlyszám: 40
Karbantartás rezsi óradíja (nettó Ft/óra/fő) - súlyszám: 40
A beépítendő alkatrész igazolt beszerzési árához viszonyított nyereség mértéke %-ban (min. 5 % - 20 %) súlyszám: 15
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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:
03022 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Elektromos és gázüzemű gépek karbantartása és javí
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás egyik részére sem történt érvényes ajánlat benyújtása.
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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Mosogatógépek és vízkezelők karbantartása és javít
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás egyik részére sem történt érvényes ajánlat benyújtása.
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:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kisvárda Város Önkormányzata (9802/2022)
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: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731780215
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500766
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.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:
Zöld város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001061512021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 azonosító számú „Élhető települési környezet megteremtése Kisvárdán
a zöld felületek és a közösségi terek megújításával” című projekt keretében a városi közterületek
környezettudatos, család- és klímabarát megújítása.
1. rész – Flórián tér park zöldterületének felújítása
A Flórián tér zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A
meglévő elöregedett füves felület felújítása, a korábban kivágott fák tönkjének és gyökérzetének
eltávolítása, környezetének rendezése, fák telepítése, térkő burkolat építése a zöldfelület elérhetőségét
és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása érdekében, hibrid öntözőrendszer telepítése,
környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése.
2. rész – Kodály park zöldterületének felújítása
A Kodály park zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A
park mellett meglévő aszfalt burkolatú járda térkő burkolatra történő átépítése, a járda vonalában fák
telepítése. A park fűfelületének kialakítása a meglévő, törmelékes, szennyezett talaj elszállításával,
termőföld feltöltéssel. Öntözőrendszer kialakítása, energiatakarékos LED térvilágítás kiépítése. A park
közepén körbejárható pihenő kialakítása megközelítő utakkal, fehér márványzúzalékkal. Növények, cserjék
telepítése, környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése.
3. rész – Vár-tó park zöldterületének felújítása
A Vár-tó park zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A Vár
tó mellett a Kisvárda 966/7 helyrajzi számú ingatlanon található aszfalt és beton burkolatok elbontása,
termőfölddel való feltöltése, majd füvesítése. A meglévő fűfelület felújítása felülvetéssel, a Vár-tóban
található sziget füvesítése, a stéghez vezető szórt burkolatú út felújítása. Hibrid öntözőrendszer telepítése,
energiatakarékos LED térvilágítás kiépítése.
4. rész – Vár utcai zöldháromszög kialakítása
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A Vár utca végén található közterület zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési
munkálatok elvégzése. A park meglévő füves területének felújítása a terület szántásával,
tereprendezésével és füvesítésével, cserjék és fák telepítésével, hibrid öntözőrendszer telepítése,
energiatakarékos LED közvilágítás kiépítése. Ütéscsillapító gumiburkolat kiépítése.
5. rész – Kutyás park kialakítása
A Kisvárda 536/5. helyrajzi számú ingatlanon egy füvesített, kutyajátékokkal, kutyafuttató eszközökkel
felszerelt, fásított park kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A terület gyepesítése,
lombhullató fák telepítése, kutyajátékok, kutyafuttató eszközök elhelyezése, utcabútorok, hulladéktárolók
és információs táblák kihelyezése. A megfelelő biztonság érdekében kerítés építése trapézbordás
kerítéspanellel, kiegészítő beton lábazati panellel. Kerti csap kiépítése a közterületi vízhálózatról.
6. rész – Zrínyi téri park felújítása játszótér kialakításával
A Kisvárda 2382/1. helyrajzi számú ingatlanon található parkban a városi aktív rekreációs zöldterületek
részeként játszótér kialakításához és növények telepítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzése. A kerítéssel körbevett játszótér kisebb (3-6 év) és nagyobb (6-14 év) korcsoportnak berendezett
játékterét egy térkő sétány választja el egymástól. A játékterek peremére pados pihenők kerülnek
elhelyezésre. A játékterek öntött gumi ütéscsillapító burkolatot kapnak, színes, tematikus mintával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129845062 (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: Flórián tér park zöldterületének felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112711-2

További tárgyak:

45232120-9

Kiegészítő szójegyzék

45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, Flórián tér 795. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Flórián tér zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A
meglévő elöregedett füves felület felújítása, a korábban kivágott fák tönkjének és gyökérzetének
eltávolítása, környezetének rendezése, fák telepítése, térkő burkolat építése a zöldfelület elérhetőségét
és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása érdekében, hibrid öntözőrendszer telepítése,
környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése.
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Főbb mennyiségek: termőföld feltöltés készítése növénytelepítéshez: 90,44 m3, növényekkel beültetett
bontása: 894 m2, gyepesítés: 984 m2, konténeres cserjék telepítése: 17 db, térburkolat készítése
burkolókővel: 30,95 m2, hibrid öntözőrendszer kiépítése vízgyűjtő, tározó rendszerrel: 1 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: Kodály park zöldterületének felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112711-2

További tárgyak:

45232120-9
45233260-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 1300. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A Kodály park zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A
park mellett meglévő aszfalt burkolatú járda térkő burkolatra történő átépítése, a járda vonalában fák
telepítése. A park fűfelületének kialakítása a meglévő, törmelékes, szennyezett talaj elszállításával,
termőföld feltöltéssel. Öntözőrendszer kialakítása, energiatakarékos LED térvilágítás kiépítése. A park
közepén körbejárható pihenő kialakítása megközelítő utakkal, fehér márványzúzalékkal. Növények, cserjék
telepítése, környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése.
Főbb mennyiségek: útpálya és mechanikai stabilizáció bontása: 74,48 m3, vörös salak sétány készítése:
7,20 m3, járda építése térkő burkolattal: 188 m2, termőföld feltöltés füvesítéshez: 302,40 m3, gyepesítés:
654 m2, facsemete ültetése: 9 db, konténeres cserje ültetése: 83 db, LED térvilágító lámpatest elhelyezése:
7 db, öntözőrendszer kiépítése: 1 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: Vár-tó park zöldterületének felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112711-2
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45232120-9
45233260-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 966/7., 966/8., 971. helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vár-tó park zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A Vár
tó mellett a Kisvárda 966/7 helyrajzi számú ingatlanon található aszfalt és beton burkolatok elbontása,
termőfölddel való feltöltése, majd füvesítése. A meglévő fűfelület felújítása felülvetéssel, a Vár-tóban
található sziget füvesítése, a stéghez vezető szórt burkolatú út felújítása. Hibrid öntözőrendszer telepítése,
energiatakarékos LED térvilágítás kiépítése.
Főbb mennyiségek: útpálya és mechanikai stabilizáció bontása: 331 m3, gyepesítés előkészített talajon:
2022,4 m2, kőszórás készítése: 18,8 m3, LED térvilágító lámpatestek elhelyezése: 7 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: Vár utcai zöldháromszög kialakítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

45112711-2

További tárgyak:
45232120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 945. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vár utca végén található közterület zöldfelületének rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési
munkálatok elvégzése. A park meglévő füves területének felújítása a terület szántásával,
tereprendezésével és füvesítésével, cserjék és fák telepítésével, hibrid öntözőrendszer telepítése,
energiatakarékos LED közvilágítás kiépítése. Ütéscsillapító gumiburkolat kiépítése.
Főbb mennyiségek: talajelőkészítés gyepesítéshez: 4860 m2, gyepesítés: 4860 m2, konténeres cserjék
ültetése: 42 db, facsemete ültetése: 23 db, LED térvilágító lámpatestek elhelyezése: 3 db, 6 cm vastagságú
esésvédő gumiburkolat telepítése: 396 m2.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M4 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: Kutyás park kialakítása
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Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45112711-2

További tárgyak:
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 536/5. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kisvárda 536/5. helyrajzi számú ingatlanon egy füvesített, kutyajátékokkal, kutyafuttató eszközökkel
felszerelt, fásított park kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A terület gyepesítése,
lombhullató fák telepítése, kutyajátékok, kutyafuttató eszközök elhelyezése, utcabútorok, hulladéktárolók
és információs táblák kihelyezése. A megfelelő biztonság érdekében kerítés építése trapézbordás
kerítéspanellel, kiegészítő beton lábazati panellel. Kerti csap kiépítése a közterületi vízhálózatról.
Főbb mennyiségek: talajelőkészítés gyepesítéshez: 2112 m2, gyepesítés: 2112 m2, facsemete ültetése: 10
db, kutyajátékok telepítése: 10 db, trapézbordás kerítéspanel (2500x1530x5mm): 60 db, közterületi pad: 3
db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M4 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
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Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

Elnevezés: Zrínyi téri park felújítása játszótér kialakítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45112711-2

További tárgyak:
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 2382/1. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kisvárda 2382/1. helyrajzi számú ingatlanon található parkban a városi aktív rekreációs zöldterületek
részeként játszótér kialakításához és növények telepítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzése. A kerítéssel körbevett játszótér kisebb (3-6 év) és nagyobb (6-14 év) korcsoportnak berendezett
játékterét egy térkő sétány választja el egymástól. A játékterek peremére pados pihenők kerülnek
elhelyezésre. A játékterek öntött gumi ütéscsillapító burkolatot kapnak, színes, tematikus mintával.
Főbb mennyiségek: gumiburkolat készítése 7 cm vastagságban: 173 m2, gumiburkolat készítése 5
cm vastagságban: 315,5 m2, térkő burkolat készítése: 98 m2, játszótéri játékok elhelyezése: 18 db,
trapézbordás kerítéspanel (2500x1530x5mm): 46 db, lombos fák ültetése (16/18 2xi SF méretben): 3 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M4 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
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A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
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:
20551 / 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: Flórián tér park zöldterületének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
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: HU323
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
Hivatalos név: INERT Építési és Építési Törmelék Újrahsznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12907739215
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: inertkft@gmail.com
Telefon: +36 42461363
Internetcím(ek): (URL) www.inert.hu
Fax: +36 42461363
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12907739215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6666152
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6422156
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kertészeti munkarészek
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: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Parkertech Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24779964209
Postai cím: Nagycsere tanya 128

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24779964209
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kodály park zöldterületének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
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
Hivatalos név: INERT Építési és Építési Törmelék Újrahsznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12907739215
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: inertkft@gmail.com
Telefon: +36 42461363
Internetcím(ek): (URL) www.inert.hu
Fax: +36 42461363
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12907739215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24261437
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21958434
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: Kertészeti munkarészek
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Parkertech Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24779964209
Postai cím: Nagycsere tanya 128
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24779964209
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
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Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vár-tó park zöldterületének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
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: HU323
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
Hivatalos név: INERT Építési és Építési Törmelék Újrahsznosító Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 12907739215
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: inertkft@gmail.com
Telefon: +36 42461363
Internetcím(ek): (URL) www.inert.hu
Fax: +36 42461363
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12907739215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9876370
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36224596
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: Kertészeti munkarészek
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Parkertech Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24779964209
Postai cím: Nagycsere tanya 128
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24779964209
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
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Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Vár utcai zöldháromszög kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
E-mail: tudos.konkoly@gmail.com
Telefon: +36 709425836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22749024
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18523625
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)
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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: MV-VZ és MV-É
szakember, telepítésre kerülő növények beszerzése, LED lámpák telepítése, fűmagkeverék biztosítása,
kivitelezési munkálatok elvégzése
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: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Parkertech Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24779964209
Postai cím: Nagycsere tanya 128
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Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24779964209
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Kutyás park kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
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Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
E-mail: tudos.konkoly@gmail.com
Telefon: +36 709425836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7934833
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6122073
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: MV-VZ és MV-É
szakember, telepítésre kerülő növények beszerzése, fűmagkeverék biztosítása, kivitelezési munkálatok
elvégzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Parkertech Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24779964209
Postai cím: Nagycsere tanya 128
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24779964209
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234

814
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Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Zrínyi téri park felújítása játszótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
E-mail: tudos.konkoly@gmail.com
Telefon: +36 709425836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51924478
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40594178
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ szakember, MV-É
szakember, kivitelezésre kerülő munkálatok elvégzése, telepítésre kerülő növények 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: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Parkertech Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24779964209
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Postai cím: Nagycsere tanya 128
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24779964209
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
Hivatalos név: Via Plaza Tervező, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14556865243
Postai cím: Tövishát Utca 1. IV/12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1186
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14556865243
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25865150205
Postai cím: Arany János Utca 43 1234
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205
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
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VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Állami Operaház (9655/2022)
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: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: 15309439242
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 704121065
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 13730117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://opera.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: Költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása II.
Hivatkozási szám: EKR000462462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

820

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt
ingatlanok, illetve az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása ezen belül:
a) lakóingatlanok vagyonbiztosítása
b) épületek egyedi vagyonbiztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64113731 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

821

Kiegészítő szójegyzék

66515200-5

További tárgyak:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. (ügyintézés helye, kockázatviselési
címek külön dokumentumban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló ingatlanok, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt
ingatlanok és az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása az alábbiak szerint:
A.)lakóingatlan vagyonbiztosítása A szerződés tárgya: A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében
a Biztosított, illetve az ingatlant jogosan használó magánszemély részére köteles megtéríteni azokat
a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt
okoznak. A biztosítás önrészt nem tartalmaz. Kockázatviselési helyek: 5 db ingatlan, területi hatály,
Magyarország
B.)Épületek egyedi vagyonbiztosítása A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosított,
részére köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított
vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. Kockázatviselés helyek: 8db ingatlan, területi hatály
Magyarország
Saját kezelésű ingatlanok megnevezés; m2; ingatlanbecsült újjáépítési érték Ft; ingóság értéke bruttó Ft:
Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. 23169m2 padlásterekkel 25458 m2, felhajtókkal 26469 m2
47800000000 Ft 3657000000 Ft
Erkel Színház 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. 12765 m2 3900000000 Ft 1033000000 Ft
Jókai utcai próbaterem 1066 Budapest, Jókai u. 4. 1032 m2 417530000 Ft 20000000 Ft
Opera Értékesítési Centrum 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. 181 m2 100000000 Ft 30000000 Ft
pinceraktár-kellékraktár 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. 394 m2 20000000 Ft 5000000 Ft
EIFFEL MŰHELYHÁZ ÉS HOZZÁTARTOZÓ ÉPÜLETEK 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 24840 m2
22700000000 Ft 6800000000 Ft
MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Gvadányi út 64. V.em. 31. 58 m2 40000000 Ft 500000 Ft
MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Tihany u. 38-40. X.em. 33. 46 m2 32000000 Ft 500000 Ft
MÁO szolgálati lakás 1184 Budapest, József köz 2. V.em. 33. 67 m2 40000000 Ft 500000 Ft
Horgásztanya 8242 Balatonudvari, Sirály u. 1. 399 m2 50000000 Ft 5000000 Ft
Üdülő 8220 Balatonalmádi, Balatonfüredi utca 2. 515 m2 30000000 Ft 0 Ft
FORGÓVÁZ CSARNOK (MNV Zrt.) 1011 Budapest, Kőbányai út 30. 20000 m2 1000000000 Ft 1500000000 Ft
Bérelt ingatlanok m2
Díszletraktár 1145 Budapest, Columbus u. 7. 125 m2 20000000 Ft 60000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 02. 59 m2 30000000 Ft 5000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 03. 58 m2 30000000 Ft 10000000 Ft
Adminisztráció ideiglenes irodák (Terézvárosi Önkormányzat) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.03. 159
m2 50000000 Ft 15000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.06. 55 m2 30000000 Ft 5000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.07. 60 m2 30000000 Ft 5000000 Ft
Garázs (Terézváros Önkormányzat) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz. 38 m2 5000000 Ft 5000000 Ft
Adminisztráció ideiglenes irodák (Terézváros Önkormányzat) 1065 Budapest, Révay u. 22. Fsz. 01. 92 m2
50000000 Ft 20000000 Ft
Díszletraktár I. épület( MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. 714 m2 0 Ft 100000000 Ft
Díszletraktár II. Épülét (MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. 520 m2 0 Ft 100000000 Ft
Díszletraktár ( Magyar Építő Zrt.) 1184 Budapest, Lakatos út 65. 1084 m2 0 Ft 100000000 Ft
Emléktár, Archívum raktár (Terézvárosi Kult.Közhasznú Zrt.) 1067 Budapest, Eötvös utca 10. 205 m2 0 Ft
200000000 Ft
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A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési
dokumentumok Műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1 Szakember 24 hónap feletti kárrendezési többlettapasztalata lakóingatlan
vagyonbiztosítás (min. 0, max 48 hónap) 3
2 M/2.2 Szakember 24 hónap feletti kárrendezési többlet tapasztalata vállalati vagyonbiztosítás (min. 0,
max 48 hónap) 3
3 A káresemény bekövetkeztekor, a jogalap elbírálását követő 5 munkanapon belül a károsult részére
folyósított kárelőleg mértéke (a bejelentett kárérték %- ában) (min. 0, max. 80 %) 4
4 Kárfelvétel megkezdése a bejelentéstől számítva (minimum 1, maximum 5 nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Biztosítási díj (nettó HUF) / Súlyszám: 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06515 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/06 (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: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10337587444
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)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 64113731
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10337587444
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:
2022/05/12 (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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Mátészalkai Szakképzési Centrum (9633/2022)
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: Mátészalkai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832049215
Postai cím: Kölcsey Utca 12
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyirán Tibor
Telefon: +36 708839358
E-mail: mszcentrum@gmail.com
Fax: +36 44312513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mateszalkaiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mateszalkaiszc.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Optikai tanműhely árubeszerzés GINOP 6.2.7.
Hivatkozási szám: EKR000175492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

827

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43800000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Optikai tanműhely árubeszerzés GINOP 6.2.7.
1. rész: Nagyértékű optikai eszközök beszerzése:
Termék megnevezése / Mennyiség (db)
Automata kompakt csiszológép / 3
Lencse megmunkáló szett (kézi csiszológép, keretmelegítő, ultrahangos tisztító) / 3
Digitális dioptriamérő / 3
Próbalencsesor / 3
Vízusvetítő projektor / 3
Asztali fúróállvány kézi fúróval / 3
2. rész: Kisértékű optikai eszközök beszerzése
Termék megnevezése / Mennyiség (db)
1. UV mérő / 3
2. Vízus tábla (5m-es kétoszlopos Kettesy tábla megvilágító egységgel) / 3
3. Próbakeret / 3
4. PD mérő / 3
Olvasótáblák
5. Ishihara Csereszíntábla (14 lapos) / 3
6. Csapody István látáspróbák / 3
7. Közeli Worth-teszt kancsalság vizsgálathoz / 3
8. Lang I. sztereoteszt / 3
9. Nútmaró / 3
Optikai szerszámok; szemüvegkeret javításhoz szükséges eszközök
10. Éllehúzó csiszológép / 3
11. Csavarhúzó és fogó készlet, min. 23 db-os / 3
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12. Csavar és orrpapucs készlet / 3
13. Csavarhúzó készlet / 3
14. Asztali satu / 3
15. Gázos kézi forrasztó / 3
16. Szemüveg tisztító szett; tartalma: mikroszálas törlőkendő, tisztító folyadék, csavarhúzó; 50
db/doboz / 3
17. Forrasztó paszta / 3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26552940 (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: Nagyértékű optikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38600000-1

További tárgyak:
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagyértékű optikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
Termék megnevezése / Mennyiség (db)
Automata kompakt csiszológép / 3
Lencse megmunkáló szett (kézi csiszológép, keretmelegítő, ultrahangos tisztító) / 3
Digitális dioptriamérő / 3
Próbalencsesor / 3
Vízusvetítő projektor / 3
Asztali fúróállvány kézi fúróval / 3
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő terméket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban
nem voltak.
A nyertes ajánlattevő feladata a helyszínre történő szállítás, beszerelés és üzembe helyezés, amelyért külön
díjazás nem illeti meg.
Jótállás: min. 12 hónap
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely
alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani
az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás időtartama 12 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 12
hónap) Előny a nagyobb érték. 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 6.2.7.-20-2021-00015
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempont
alkalmazza. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében
fordított arányosítás; a minőségi kritérium tekintetében egyenes arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: Kisértékű optikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38600000-1

További tárgyak:
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisértékű konyhai eszközök, edények beszerzése az alábbiak szerint:
Termék megnevezése / Mennyiség (db)
1. UV mérő / 3
2. Vízus tábla (5m-es kétoszlopos Kettesy tábla megvilágító egységgel) / 3
3. Próbakeret / 3
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4. PD mérő / 3
Olvasótáblák
5. Ishihara Csereszíntábla (14 lapos) / 3
6. Csapody István látáspróbák / 3
7. Közeli Worth-teszt kancsalság vizsgálathoz / 3
8. Lang I. sztereoteszt / 3
9. Nútmaró / 3
Optikai szerszámok; szemüvegkeret javításhoz szükséges eszközök
10. Éllehúzó csiszológép / 3
11. Csavarhúzó és fogó készlet, min. 23 db-os / 3
12. Csavar és orrpapucs készlet / 3
13. Csavarhúzó készlet / 3
14. Asztali satu / 3
15. Gázos kézi forrasztó / 3
16. Szemüveg tisztító szett; tartalma: mikroszálas törlőkendő, tisztító folyadék, csavarhúzó; 50 db/doboz /
3
17. Forrasztó paszta / 3
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő terméket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban
nem voltak.
A nyertes ajánlattevő feladata a helyszínre történő szállítás, beszerelés és üzembe helyezés, amelyért külön
díjazás nem illeti meg.
Jótállás: min. 12 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely
alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani
az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás időtartama 12 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 12
hónap) Előny a nagyobb érték. 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 6.2.7.-20-2021-00015
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempont
alkalmazza. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében
fordított arányosítás; a minőségi kritérium tekintetében egyenes arányosítás.
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:
05187 / 2022 (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: Nagyértékű optikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10253993213
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10253993213
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: 24241500
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:
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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: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10253993213
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10253993213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kisértékű optikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

834

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: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10253993213
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10253993213
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: 2311440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10253993213
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10253993213
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
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VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1. rész:
Medicontur Orvostechnikai Kft., 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., 10253993-2-13
2. rész:
Medicontur Orvostechnikai Kft., 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., 10253993-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (9780/2022)
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: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25455005220
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsirainé Moldován Cecília
Telefon: +36 204292259
E-mail: moldovan.cecilia@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.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: inhouse szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000196512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

838

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pályázat benyújtáshoz szükséges részletességgel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható
Városfejlesztési Stratégia (FVS) dokumentum és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP)
(2021-2027) elkészítése az alábbiak szerint:
• Megalapozó vizsgálat elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal.
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatásához kérdőív összeállítása (lakossági felmérés és
önkormányzati intézményi felmérés).
• Partnerségi Terv elkészítése
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz
program előírásai szerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által
kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján készítése a
Zala Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program céljaihoz
és prioritásaihoz, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához való
illeszkedés biztosításával.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése, mely a TOP Plusz programhoz illeszkedő
fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
A feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://
www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető Segédletek között található Szakmai
mellékletek kötelező erővel bírnak:
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Amennyiben ezen dokumentumok a feladat ellátása során módosításra kerülnek, a módosításra
figyelemmel kell lenni.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

839

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Zala Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő
Zala Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken
nyilvánosan elérhetők:
https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-ter%C3%BCletrendez
%C3%A9s
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról
tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági
üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az FVS és a TVP készítése során – a teljesítési határidőn belül -,
a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kért, illetve a fentebb hivatkozott Segédletek,
Szakmai mellékletek tartalmi változásaiból eredő módosításokat a jelen közbeszerzés tárgyát képező
dokumentumokon átvezesse, adott esetben aktualizálja azokat.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7400000 (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: Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79311410-4

További tárgyak:

79315000-5

Kiegészítő szójegyzék

90711000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályázat benyújtáshoz szükséges részletességgel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható
Városfejlesztési Stratégia (FVS) dokumentum és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP)
(2021-2027) elkészítése az alábbiak szerint:
• Megalapozó vizsgálat elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal.
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatásához kérdőív összeállítása (lakossági felmérés és
önkormányzati intézményi felmérés).
• Partnerségi Terv elkészítése
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz
program előírásai szerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által
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kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján készítése a
Zala Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program céljaihoz
és prioritásaihoz, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához való
illeszkedés biztosításával.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése, mely a TOP Plusz programhoz illeszkedő
fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
A feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://
www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető Segédletek között található Szakmai
mellékletek kötelező erővel bírnak:
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Amennyiben ezen dokumentumok a feladat ellátása során módosításra kerülnek, a módosításra
figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Zala Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő
Zala Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken
nyilvánosan elérhetők:
https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-ter%C3%BCletrendez
%C3%A9s
Megrendelő vállalja, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalmi előírásai szerint
elkészítendő Megalapozó vizsgálathoz szükséges adatokat Vállalkozó részére legkésőbb a jelen szerződés
aláírását követő 30 napon belül átadja.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról
tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági
üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az FVS és a TVP készítése során – a teljesítési határidőn belül -,
a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kért, illetve a fentebb hivatkozott Segédletek,
Szakmai mellékletek tartalmi változásaiból eredő módosításokat a jelen közbeszerzés tárgyát képező
dokumentumokon átvezesse, adott esetben aktualizálja azokat.
A stratégiai dokumentumok elkészítése során felmerülő további feladatok:
• a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja,
• a részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken,
Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik,
• Megrendelővel előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken
beszámoló készítése a feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése,
valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és prezentáció készítése;
• a Megrendelő által elfogadott tartalommal partnerségi egyeztetésre bocsátandó dokumentumok
elkészítése,
• részvétel a partnerségi egyeztetésben;
• beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba
• részvétel az Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetésében, véglegesítésében.
• A részvétel a véglegesítést követően a Megrendelő Közgyűlése felé történő előterjesztés elkészítésében;
• a Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken és a Közgyűlésen való részvétel.
Leszállítandó példányszámok:
Munkapéldányból:
• papír alapon 4 db komplett dokumentáció
• digitálisan 2 db komplett dokumentáció elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is (word)
• digitálisan a térképeket szerkeszthető formában is (dwg)
Végleges változatból:
• papír alapon 4db komplett dokumentáció
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• digitálisan 2 db komplett dokumentáció elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is (word)
• digitálisan a térképeket szerkeszthető formában is (dwg)
Megrendelő kiköti, hogy az elkészült és Közgyűlés által elfogadott dokumentumok feletti teljes
rendelkezési jog Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói díj megfizetésével Megrendelőre száll, és
megszerzi azok teljes körű felhasználási jogait is. Ennek megfelelően Megrendelő az elfogadott, átvett
dokumentumokat jogosult szabadon felhasználni, azokat módosíttathatja, felülvizsgáltathatja vagy
átterveztetheti.
Nagykanizsa utolsó becsült népessége 46 835 fő (2019 évben).
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 9
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP Plusz 1.3.1-21
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
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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:
05125 / 2022 (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: Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
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: 2022/05/10 (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: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12951501241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16700000
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12951501241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
Hivatalos név: MKB Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27942592243
Postai cím: Irinyi József Utca 4-20. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27942592243
Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25152434242
Postai cím: Emília Utca 46 Mf. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242
Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14403767241
Postai cím: Október 6. utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403767241
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11861689241
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (9778/2022)
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: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730198213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszelné Mohos Katalin
Telefon: +36 26389566
E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
Fax: +36 26389724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.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:
Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000390512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

847

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén.
A kivitelezés teljes műszaki, szerkezeti kialakítását, nyomvonalát a tervező Pannon Engineering Kft. által
készített: Kossuth Lajos utca 1930.1 (2021. február) tervszámú, Száva utca 1930.2 (2021. február) tervszámú
kiviteli terv szerint kell végezni.
Főbb mennyiségi paraméterek:
&#61607; Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+730 - 15+657,5 km szelvényei között 921,0 méter
hosszon.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 236 méter
Csapadékcsatorna: DN 200 KG PVC csatorna 346 méter
Csapadékcsatorna: DN 300 KG PVC csatorna 717 méter
Csapadékcsatorna: DN 400 KG PVC csatorna 198 méter
D 300 VB. csatorna 49 méter
D 400 VB. csatorna 150 méter
D 500 VB. csatorna 100 méter
D 600 VB. csatorna 9 méter
D 800 VB. csatorna 20 méter
Hossz-szivárgó építés 1 375 méter
Tisztító és víznyelő aknák építése 65 db
Meglévő falazott és cső átereszek javítása tisztítása 20 méter
Burkolt árok 21 méter
Aszfaltfelületen burkolatszélesítés, vízelvezető sáv kialakítása 1 911 méter hosszon.
&#61607; Nagykovácsi, Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között és a Kossuth Lajos utca 11104. j. út
15+419 szelvénynél.
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Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 75 méter
Vb csatorna bontása 157 méter
D 600 VB. csatorna 162 méter
Hossz-szivárgó építés 130 méter
Tisztító és víznyelős aknák építése 6 db
Vb. védőlemez építése (18 cm) 120 méter
Fagyvédő réteg építése 65 m3
Cementes stabilizáció CKt-4 55 m3
Útszegélykő építése 140 méter
AC 22 hengerelt aszfalt kötőréteg 22 m3
AC 4, AC 11 hengerelt aszfalt kopó réteg 43 m3
Fenti építéshez tartozó bontások
A részletes követelményeket, mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 228074830 (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: Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111200-0

Kiegészítő szójegyzék

45220000-5
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+736,5 - 15+657,5 km
szelvényei között (921,0 méter hosszon), hrsz.: 306/3.
- Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között, a Kossuth Lajos utca 11104. j. út 15+419 szelvénynél
(165,5 méter hosszon), hrsz.: 382, 415, 372, 918.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén.
A kivitelezés teljes műszaki, szerkezeti kialakítását, nyomvonalát a tervező Pannon Engineering Kft. által
készített: Kossuth Lajos utca 1930.1 (2021. február) tervszámú, Száva utca 1930.2 (2021. február) tervszámú
kiviteli terv szerint kell végezni.
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Főbb mennyiségi paraméterek:
&#61607; Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+730 - 15+657,5 km szelvényei között 921,0 méter
hosszon.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 236 méter
Csapadékcsatorna: DN 200 KG PVC csatorna 346 méter
Csapadékcsatorna: DN 300 KG PVC csatorna 717 méter
Csapadékcsatorna: DN 400 KG PVC csatorna 198 méter
D 300 VB. csatorna 49 méter
D 400 VB. csatorna 150 méter
D 500 VB. csatorna 100 méter
D 600 VB. csatorna 9 méter
D 800 VB. csatorna 20 méter
Hossz-szivárgó építés 1 375 méter
Tisztító és víznyelő aknák építése 65 db
Meglévő falazott és cső átereszek javítása tisztítása 20 méter
Burkolt árok 21 méter
Aszfaltfelületen burkolatszélesítés, vízelvezető sáv kialakítása 1 911 méter hosszon.
&#61607; Nagykovácsi, Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között és a Kossuth Lajos utca 11104. j. út
15+419 szelvénynél.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 75 méter
Vb csatorna bontása 157 méter
D 600 VB. csatorna 162 méter
Hossz-szivárgó építés 130 méter
Tisztító és víznyelős aknák építése 6 db
Vb. védőlemez építése (18 cm) 120 méter
Fagyvédő réteg építése 65 m3
Cementes stabilizáció CKt-4 55 m3
Útszegélykő építése 140 méter
AC 22 hengerelt aszfalt kötőréteg 22 m3
AC 4, AC 11 hengerelt aszfalt kopó réteg 43 m3
Fenti építéshez tartozó bontások
A részletes követelményeket, mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (naptári nap, legkedvezőbb: 25 nap,
legkedvezőtlenebb: 0 nap) 15
2 Vállalt teljesítési biztosíték mértéke (nettó ajánlati ár %, legkedvezőbb: 5%, legkedvezőtlenebb: 1%) 10
3 Vállalt meghiúsulási kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %, legkedvezőbb: 20%, legkedvezőtlenebb: 5%) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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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:
AK az "Ár" részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató
(KÉ 2020. évi 60. szám) 1.számú melléklet A.1.aa) pont (fordított arányosítás) szerint pontozza. A legjobb
ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kap pontot.
A "Minőségi kritériumok" részszempontok esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket AK
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet szerint az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. Pontszámok: 0-100.
Ajánlatkérő „Minőségi kritériumok” tekintetében előírja, hogy a legkedvezőtlenebb értékként
meghatározottnál az adott ajánlati elem nem lehet, a legkedvezőtlenebb értéket el nem érő ajánlati elem
megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Továbbiak AD-ben.
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
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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: Elnevezés: Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztés
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: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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: 228074830
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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x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítési munkák
részfeladatai, laborvizsgálatok, fuvarozás, geodézia, őrzés, konténer bérlés,
vízépítési munkák, forgalomtechnika, közúti jelzők, szakfelügyeletek,
környezetrendezés, növénytelepítés, közműépítési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13839129243
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
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:
2022/03/25 (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:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
STRABAG Általános Építő Kft.
11705053-4-44
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9714/2022)
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: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15763064218
Postai cím: Város Szer 57
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Csaba
Telefon: +36 94548034
E-mail: csaba.nemeth@onpi.hu
Fax: +36 94428791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orseginemzetipark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.orseginemzetipark.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: Nemzeti Park
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: Nemzeti Park
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:
Keretszerződések-mezőgazdasági szolgáltatások 2022
Hivatkozási szám: EKR000365532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

855

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Talajművelési
munkálatok (tavaszi és őszi)
Keretösszeg: nettó 2.866.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
2. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Legelő- és
rétgazdálkodás
Keretösszeg: nettó 33.400.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
3. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Nyári
mezőgazdasági munkálatok
Keretösszeg: nettó 4.070.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
4. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Silózás
Keretösszeg: nettó 3.625.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
5. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Istállótrágya-szórás
és bedolgozás
Keretösszeg: nettó 10.350.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
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6. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Belső-őrségi rétek
kezelése
Keretösszeg: nettó 3 800 000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58111000 (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: Talajművelési munkálatok (tavaszi és őszi)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Talajművelési
munkálatok (tavaszi és őszi)
Keretösszeg: nettó 2.866.000,- Ft +ÁFA.
1/1: tavaszi talajművelési munkafolyamatok (silókukorica,silócirok, szemes kukorica, vetése, és a hozzá
kapcsolódó talaj-, illetve növényvédelmi munkálatok, tavaszi és őszi vetésű gabonák növényvédelmi
és tápanyag-utánpótlási munkálatai.. A növényvédelemhez, permetezéshez, vetéshez szükséges
alapanyagokat (vetőmag, műtrágya, növény védőszerek stb.) Ajánlatkérő biztosítja.)
becsült mennyiség összesen:
Kultúra Terület (ha)
Őszi búza 15
Tritikálé 10
Tavaszi zab 21
Silókukorica+silócirok 27
Szemes kukorica 20
Zöld takarmány növények (csenkeszperje,facélia) 46
Összesen: 139
Munkaműveletek:
&#61656; Hengerezés
&#61656; Nehéztárcsa (12-20 cm)
&#61656; Magágy előkészítés
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&#61656; Vetés gabona vetőgéppel
&#61656; Vetés direktvető gabonavető géppel
&#61656; Vetés szemenkénti vetőgéppel
&#61656; Vetés szemenkénti vetőgéppel műtrágya kijuttatással
&#61656; Vetés szemenkénti vetőgéppel mikro granulátum kijuttatással
&#61656; Vetés szemenkénti vetőgéppel műtrágya és mikro granulátum kijuttatással
&#61656; Műtrágya kijuttatás
&#61656; Szántóföldi permetezés
1/2: őszi mezőgazdasági munkafolyamatok (őszi gabona vetése és a hozzá kapcsolódó talaj-, illetve
növényvédelmi munkálatok, valamint őszi mélyszántás. A növényvédelemhez, permetezéshez, vetéshez
szükséges alapanyagokat (vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek stb.) Ajánlatkérő biztosítja.)
becsült mennyiség összesen:
Kultúra Terület (ha)
Őszi gabona 40
Összesen: 40
&#61656; Magágy előkészítés
&#61656; Talajlazítás középmély (40-50 cm)
&#61656; Talajlazítás mély (50-70 cm)
&#61656; Vetés gabona vetőgéppel
&#61656; Vetés direktvető gabona vetőgéppel
&#61656; Gruberozás
&#61656; Műtrágya kijuttatás
&#61656; Szántóföldi permetezés
&#61656; Szártépőzés
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés
keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést
befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben
is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy
a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező
területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Legelő- és rétgazdálkodás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

858

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Legelő- és
rétgazdálkodás
Keretösszeg: nettó 33.400.000,- Ft +ÁFA.
Becsült mennyiség összesen*:
Munkaművelet Szenázs-készítés Széna-1 Széna-2
Kaszálás 46 ha 650 ha 100 ha
Rendkezelés 46 ha 650ha 100 ha
Rendsodrás 46ha 650 ha 100 ha
Bála készítés (körbála típusú, szenázs bála 115-130 átmérőjű, körbála típusú széna bála 145-160 cm
átmérőjű méretben) 650 db 5800 db 500 db
Bála csomagolása (a szenázs bála csomagoló anyagot Ajánlatkérő biztosítja) 650 db - Bála szállítása 650 db 5800 db 500 db
Bála rakodása (fel és le összesen) 650 db 5800 db 500 db
Munkaművelet:
&#61656; Kaszálás
&#61656; Rendkezelés
&#61656; Rendsodrás
&#61656; Szenázsbála készítés
&#61656; Szenázsbála készítés aprító berendezés használatával (szecskázó)
&#61656; Szénabála készítés
&#61656; Szenázsbála csomagolása
&#61656; Szénabála szállítása
&#61656; Szénabála rakodása
&#61656; Szenázsbála szállítása
&#61656; Szenázsbála rakodása
Szenázs-készítés: április -szeptember közti intervallumban bármikor
Széna-1: első növedékből szénakészítés
Széna-2: második növedékből szénakészítés
Szenázs bála csomagoló anyagot Megrendelő biztosítja
Széna bála csomagoló anyag (bála háló) biztosítása Vállalkozó feladata
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés
keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést
befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben
is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy
a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező
területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyári mezőgazdasági munkálatok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Nyári
mezőgazdasági munkálatok
Keretösszeg: nettó 4.070.000,- Ft +ÁFA.
Becsült mennyiség összesen:
Munkaművelet Mennyiség
Gabona és kukorica aratás 66 ha
Szalmabálázás (körbála típusú szalma bála 145-160 cm átmérőjű méretben) 600 db
Bálahordás 600 db
Bálarakás (fel és le összesen) 600 db
Tarlóhántás-középmély lazítóval (40-45cm) 15 ha
Gruberozás 30 ha
Munkaművelet:
&#61656; gabona aratás
&#61656; gabona szállítás
&#61656; Szalmabálázás (körbála típusú szalma bála 145-160 cm átmérőjű méretben)
&#61656; Bálahordás
&#61656; Bálarakás (fel és le összesen)
&#61656; Tarlóhántás-nehéztárcsával (12-20 cm)
&#61656; Tarlóhántás-középmély lazítóval (40-45cm)
&#61656; Gruberozás
Szalma bála csomagoló anyagot (bála háló) Vállalkozó biztosítja
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés
keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

860

Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést
befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben
is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy
a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező
területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Silózás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Silózás
Keretösszeg: nettó 3.625.000,- Ft +ÁFA.
(A szilázs oltóanyagot Ajánlatkérő biztosítja)
becsült (betakarítandó) mennyiség: 900 tonna
Érintett terület blokkazonosító teleptől való távolság (km) Terület (ha)
WR0CU818 2 12
W89YUN18 1 15,5
Munkaművelet
&#61656; silózás
&#61656; siló hordás
&#61656; taposás
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés
keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést
befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
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A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben
is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy
a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező
területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Istállótrágya-szórás és bedolgozás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Istállótrágya-szórás
és bedolgozás
Keretösszeg: nettó 10.350.000,- Ft +ÁFA.
munkaművelet becsült mennyiség
trágyarakás 85 üzemóra
Trágyaszállítás + szórás 4.500 tonna
Trágya bedolgozás-szántás 30 cm 40 ha
Érintett terület blokkazonosító Teleptől való távolság (km) Terület (ha)
WXUH7T18 4,0 22
W88RUE18 8,4 7
WT0CU918 8,2 30
W89YUN18 4,8 15,5
WP6HA118 5 9
WXC37W18 5,2 13,37
WR0CU818 5,5 12,5
W1LCU418 4 13
WPEKUU18 5 12
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*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés
keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést
befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben
is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy
a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező
területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
**Időjárástól, és talajállapottól függően kiválasztva a talajművelési mód.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Belső-őrségi rétek kezelése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Belső-őrségi rétek
kezelése
Keretösszeg: nettó 3 800 000,- Ft +ÁFA.
Becsült mennyiség* összesen 137,6 ha
Munkaművelet
&#61656; Rétboronálás
&#61656; Rendkezelés
&#61656; Kaszálás
&#61656; Szárzúzás
&#61656; Bála készítés
&#61656; Bála lehordás (terület szélére)
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés
keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
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Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést
befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben
is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy
a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező
területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
**Időjárástól, és talajállapottól függően kiválasztva a talajművelési mód.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05537 / 2022 (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: Talajművelési munkálatok (tavaszi és őszi)
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: 2022/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
E-mail: varga.agrar@gmail.com
Telefon: +36 305274475
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238
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)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 2866000
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: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
E-mail: siposszabolcsadri@gmail.com
Telefon: +36 303260435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
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Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218
Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Legelő- és rétgazdálkodás
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: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
E-mail: dienesjutka10@gmail.com
Telefon: +36 303125971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
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)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 33400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
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Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Nyári mezőgazdasági munkálatok
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: 2022/05/09 (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: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
E-mail: siposszabolcsadri@gmail.com
Telefon: +36 303260435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218
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: 4070000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Silózás
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: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
E-mail: dienesjutka10@gmail.com
Telefon: +36 303125971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
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: 3625000
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: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Istállótrágya-szórás és bedolgozás
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: 2022/04/28 (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: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
E-mail: varga.agrar@gmail.com
Telefon: +36 305274475
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238
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: 10350000
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

873

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
E-mail: dienesjutka10@gmail.com
Telefon: +36 303125971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Belső-őrségi rétek kezelése
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: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
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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: Dénes Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 77962722238
Postai cím: Fő Út 97 734/1
Város: Magyarszombatfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9946
Ország: Magyarország
E-mail: denes.bela@hotmail.com
Telefon: +36 301237729
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 77962722238
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: 3800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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: Dénes Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 77962722238
Postai cím: Fő Út 97 734/1
Város: Magyarszombatfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9946
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 77962722238
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:
Ajánlattevők adatai:
1.rész:
1). Sipos Mezőgazdasági Bt.
Székhely: 9783 Egyházasrádóc Bartok B. Ut. 2/a
Adószám: 22167862-2-18
2). Varga Zsolt EV. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9800 Vasvár Újlaki Utca 36.
Adószám: 60483281-2-38
2.rész:
1). Dienes Kereskedelmi Kft. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9900 Körmend IV.Béla király uti piac 190/5.hrsz
Adószám: 13015750-2-18
3.rész:
1). Sipos Mezőgazdasági Bt. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9783 Egyházasrádóc Bartok B. Ut. 2/a
Adószám: 22167862-2-18
4.rész:
1). Dienes Kereskedelmi Kft. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9900 Körmend IV.Béla király uti piac 190/5.hrsz
Adószám: 13015750-2-18
5.rész:
1). Dienes Kereskedelmi Kft.
Székhely: 9900 Körmend IV.Béla király uti piac 190/5.hrsz
Adószám: 13015750-2-18
2). Varga Zsolt EV. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9800 Vasvár Újlaki Utca 36.
Adószám: 60483281-2-38
6.rész:
1). Dénes Béla (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9946 Magyarszombatfa Fő Út 97
Adószám: 77962722-2-38
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Bírósági Hivatal (9272/2022)
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: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáky Zsófia
Telefon: +36 307316479
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MIA felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000094632022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Igazságügyi Akadémia (1112 Budapest, Tóth Lőrinc u.6.) A és B épületszárnyainak felújítási
munkáihoz kapcsolódó - jogszabályok szerinti - műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása.
Ellátandó feladatkörök:
a) Épkiv. r. 16. § (3) bekezdése szerinti műszaki ellenőri feladatok.
b) Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos
műszaki ellenőri feladatok. A sikeres átadás-átvételt követő naptól a jótállási időszak alatt 12 hónaponként
elvégzi a műszaki ellenőri feladatokat, melynek keretében megszervezi és lebonyolítja az utófelülvizsgálati eljárást, arról jegyzőkönyvet készít, és abban rögzíti a feltárt hibákat és hiányosságokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3343363 (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: MIA felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1112 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6. (hrsz.:10019)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Igazságügyi Akadémia (1112 Budapest, Tóth Lőrinc u.6.) A és B épületszárnyainak felújítási
munkáihoz kapcsolódó - jogszabályok szerinti - műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása.
Ellátandó feladatkörök:
a) Épkiv. r. 16. § (3) bekezdése szerinti műszaki ellenőri feladatok.
b) Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos
műszaki ellenőri feladatok. A sikeres átadás-átvételt követő naptól a jótállási időszak alatt 12 hónaponként
elvégzi a műszaki ellenőri feladatokat, melynek keretében megszervezi és lebonyolítja az utófelülvizsgálati eljárást, arról jegyzőkönyvet készít, és abban rögzíti a feltárt hibákat és hiányosságokat.
Az A és B épületrészeken (7 szinten) 6500 m2 terület, külső udvaron pedig 550 m2 felület érintett a
felújítással.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1) műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált magasépítési műszaki
ellenőr szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (hónap) (0 max. 60 hónap) 20
2 Az M/2) műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált építménygépészeti műszaki ellenőr szakember
alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (hónap) (0 – max. 60
hónap) 20
3 Az M/3) műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált építményvillamossági műszaki ellenőr
szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (hónap) (0 - max.
60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám: 50
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:
Kiegészítés az AF II.2.7. pontjához: a szerződés időtartama magában foglalja a kivitelezési szerződés
szerinti 60 hónap jótállási időszakot is. A Megbízottnak ezen időtartam alatt kell ellátnia az utófelülvizsgálati eljárást, a szavatossági és jótállási igények érvényesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatokat.
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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:
02553 / 2022 (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: MIA felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24655460208
Postai cím: Dunakapu Tér 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL) http://www.tspc.hu/
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655460208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7475000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3343363
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
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V.2.10)
V.2.11)

Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23176698241
Postai cím: Aradi Utca 16-20. 70496/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625438202
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202
Hivatalos név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13450027243
Postai cím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13450027243
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24655460208
Postai cím: Dunakapu Tér 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655460208
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25424959241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959241
Hivatalos név: Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23525731241
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 20./A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23525731241
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13878959241
Postai cím: Krisztina Körút 39. B. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13878959241
Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10952166241
Postai cím: Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23176698241
Postai cím: Aradi Utca 16-20. 70496/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698241
Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10388136241
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország

883

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

884

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388136241
Hivatalos név: Kristóf XXI. Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13164366241
Postai cím: Szőnyi István Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13164366241
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:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (9707/2022)
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: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: beszerzes@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR000406042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

886

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66512200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés célja szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás biztosítására vonatkozó
szerződés megkötése a PIP Nonprofit Kft. (Ajánlatkérő) munkavállalói részére 24 hónapig vagy a
keretösszeg kimerüléséig, annak érdekében, hogy a Szerződésben meghatározott időtartam alatt
az Ajánlatkérő munkavállalói egészségbiztosítási védelemben – illetve ennek keretében komplex
egészségügyi szolgáltatásban – részesüljenek. Jelenleg a biztosításban érintett 190 fő, a Szerződés
időtartama alatt tervezetten legfeljebb 250 főig terjedően.
A biztosítással fedezett szolgáltatások (legalább):
- Orvosi rendelkezésre állás legalább a Közbeszerzési Műszaki Leírásban (KML) foglaltak szerint, orvosilag
indokolt és szükséges receptírás - Limit nélkül
- 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás - Limit nélkül
- Időpont-foglalás esetében munkanapokon 8.00-18.00 közötti diszpécseri szolgálat biztosítása
(ellátásszervezés)
- Prevenciós vizsgálat (műszaki leírásban meghatározottak szerint) - biztosítási évente és Biztosított
személyenként egyszer
- Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat (belső szervek vizsgálata is), fül-, orr-, gégészet,
szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia, neurológia,
gasztroenterológia, - Limit nélkül
- Laborvizsgálatok, a KML szerint
- Diagnosztikai vizsgálatok a KML szerint
- Ambuláns kisműtéti beavatkozások (előzetes szakorvosi indikáció alapján)
- Fogászati felülvizsgálat - Biztosított személyenként évente egy alkalommal.
A részletes információkat a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés helye: Budapest és Paks
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés célja szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás biztosítására vonatkozó
szerződés megkötése a PIP Nonprofit Kft. (Ajánlatkérő) munkavállalói részére 24 hónapig vagy a
keretösszeg kimerüléséig, annak érdekében, hogy a Szerződésben meghatározott időtartam alatt
az Ajánlatkérő munkavállalói egészségbiztosítási védelemben – illetve ennek keretében komplex
egészségügyi szolgáltatásban – részesüljenek. Jelenleg a biztosításban érintett 190 fő, a Szerződés
időtartama alatt tervezetten legfeljebb 250 főig terjedően.
A Szerződés előirányzati keretösszege nettó 40.000.000 Ft. Ajánlatkérő kizárólag az előirányzati összeg
70%-ának megfelelő összeg, azaz 28.000.000 Ft felhasználására vállal kötelezettséget.
A biztosítással fedezett szolgáltatások (legalább):
- Orvosi rendelkezésre állás legalább a Közbeszerzési Műszaki Leírásban (KML) foglaltak szerint, orvosilag
indokolt és szükséges receptírás - Limit nélkül
- 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás - Limit nélkül
- Időpont-foglalás esetében munkanapokon 8.00-18.00 közötti diszpécseri szolgálat biztosítása
(ellátásszervezés)
- Prevenciós vizsgálat (műszaki leírásban meghatározottak szerint) - biztosítási évente és Biztosított
személyenként egyszer
- Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat (belső szervek vizsgálata is), fül-, orr-, gégészet,
szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia, neurológia,
gasztroenterológia, - Limit nélkül
- Laborvizsgálatok, a KML szerint
- Diagnosztikai vizsgálatok a KML szerint
- Ambuláns kisműtéti beavatkozások (előzetes szakorvosi indikáció alapján)
- Fogászati felülvizsgálat - Biztosított személyenként évente egy alkalommal.
A részletes információkat a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A biztosítás keretében teljesítendő laborvizsgálat (mintavétel) és a kötelezően
elvárt járóbeteg ellátás fő helyszínének a paksi telephelytől (7030 Paks, Deák F. u. 3.) való távolsága 20
2 3. A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében a biztosítással fedezett többlet szakterületek száma
(db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Biztosítottankénti nettó havidíj (Ft/fő/hó) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „II.2.5) Értékelési szempontok” pontosítása:
a) A Biztosítottankénti nettó havidíj (Ft/fő/hó) részszempont alszempontjai esetében az előírt
egészségbiztosítási szolgáltatások egy főre vonatkozó havidíját kéri ajánlattevő megadni, amely díj az
adott biztosítotti létszám-kategóriára vonatkozóan a szerződés érvényességi idején belül nem változhat.
b) Karakterkorlátra tekintettel a 3. értékelési részszempont megnevezése rövidítésre került, az értékelési
szempont pontos megnevezése: "A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által
minimálisan elvárt szakorvosi szakterületeken felül felajánlott, biztosítással fedezett többlet szakterületek
száma (db-ban megadva).
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
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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:
06261 / 2022 (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: 0 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során az EKR rendszerben rögzítette a rendelkezésére álló anyagi fedezet
összegét, amelynek ismertetésére a bontási jegyzőkönyvben sor került.
Az ajánlattevő által a felolvasólapon az 1/1-1/3. alszempontokra tett vállalás (a Bontási jegyzőkönyv tartalmazza)
alapján megállapítható, hogy az ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (nettó
40.000.000 Ft) a biztosítandó létszám és a tervezett 24 havi szolgáltatási időszak figyelembevételével.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
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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
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: Medicover Försakrings AB (pub) Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 22553221141
Postai cím: Váci Út 29-31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22553221141
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Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12489477241
Postai cím: Csanády Utca 6/B. V.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárás eredményére (eredménytelenségére) vonatkozó ajánlatkérői döntés időpontja: 2022.05.06.
2. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerinti adatok:
- Ajánlattevő neve: Medicover Försakrings AB (pub) Magyarországi Fióktelepe, Székhelye: 1134 Budapest
Váci Út 29-31. Adószáma: 22553221-1-41;
- Ajánlattevő neve: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Székhelye: 1132 Budapest Csanády Utca 6/B. V.em.2., Adószáma: 12489477-2-41.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pusztamérges községi Önkormányzat (9744/2022)
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: Pusztamérges községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726690206
Postai cím: Móra Tér 2.
Város: Pusztamérges
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6785
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Sándor polgármester
Telefon: +36 62286851
E-mail: hivatal@pusztamerges.hu
Fax: +36 62286711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pusztamerges.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:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000127952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

893

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Polgármesteri Hivatal épület tetejének teljes cseréje
2. rész: Polgármesteri Hivatal udvarában lévő térburkolat elhelyezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19050500 (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: Polgármesteri Hivatal épület tetejének teljes cser
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

894

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Pusztamérges, Móra tér 2. hrsz.:191
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polgármesteri Hivatal épület tetejének teljes cseréje: 375 m2 területen. Az épület legfelső vízszintes
tartószerkezete magastetős és lapostetős kialakítású. A meglévő magastetős tetőszerkezet elbontását
követően az épület egészére teljesen kontyolt nyeregtető készül. Az épület É-NY-i oldalán fedett
bejáró és fedett kerékpár tároló létesül. A meglévő tető elbontása során a kiépített villámvédelmi-,
illetve a napelemes rendszert el kell bontani, majd fel kell építeni a megnövekedett tetőszerkezet
méreteihez igazodóan. A tetőszerkezet bontásakor az ereszcsatornát és a lefolyó csatornát is el kell
távolítani. A meglévő falazott kémények visszabontása a födém felső síkjáig is tervezett, miután a
jelenlegi szakmai követelményeket nem elégítik ki az égéstermék elvezetők. A jelenlegi lapostetős részen
található gázkazán szerelt kéményét a magastetőhöz igazodva, a szakmai előírások betartásával meg
kell magasítani. A födémszerkezet felső síkjára fektetett kőzetgyapot hőszigetelést és fóliaterítést el
kell távolítani a kivitelezési munka megkezdése előtt, majd a tetőszerkezet építés-szerelési munkáinak
befejezése után vissza kell helyezni. Az új tetőszerkezet megépítése a közműveket nem érinti, az
épület helyiségeinek nagysága nem változik, létszámnövelést nem jelent, megvalósításának járulékos
építményvonzata nincs, a meglévő parkoló létszámot nem befolyásolja.
A pontos műszaki leírást és mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza, a beruházás építési
engedély köteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási idő a garanciális munkákhoz munkanapokon, meghibásodás
bejelentését követően (min. 6 óra – max. 48 óra) 20
2 Többletjótállás (min. 0 hó – max. 24 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempont alsó és felső határa: 0-10 pont, Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás,
kiszállási idő; többletjótállás: arányosítás. A pontos számítás leírása az ajánlatkérési dokumentációban
meghatározottak alapján.
II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal udvarában lévő térburkolat e
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Pusztamérges, Szent István utca 6. hrsz.:191
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polgármesteri Hivatal udvarában lévő térburkolat elhelyezése. Az udvarban lévő 150 m2-es töredezett
járda helyett térburkolat kerül elhelyezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási idő a garanciális munkákhoz munkanapokon, meghibásodás
bejelentését követően (min. 6 óra – max. 48 óra) 20
2 Többletjótállás (min. 0 hó – max. 24 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempont alsó és felső határa: 0-10 pont, Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás,
kiszállási idő; többletjótállás: arányosítás. A pontos számítás leírása az ajánlatkérési dokumentációban
meghatározottak alapján.
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
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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: Polgármesteri Hivatal épület tetejének teljes cser
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: 2022/05/10 (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: Ker-Ex '94 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11037936203
Postai cím: Attila Utca 2
Város: Tompa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6422
Ország: Magyarország
E-mail: kerex94@gmail.com
Telefon: +36 305255252
Internetcím(ek): (URL) www.kerex94.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11037936203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17738000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Ker-Ex '94 Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11037936203
Postai cím: Attila Utca 2
Város: Tompa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6422
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11037936203
Hivatalos név: Babud és Társa építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12868847203
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12868847203
Hivatalos név: Schnadenberger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26212744203
Postai cím: Bem tábornok Utca 13
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26212744203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal udvarában lévő térburkolat e
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: 2022/05/10 (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: Ker-Ex '94 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11037936203
Postai cím: Attila Utca 2
Város: Tompa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6422
Ország: Magyarország

898

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

899

E-mail: kerex94@gmail.com
Telefon: +36 305255252
Internetcím(ek): (URL) www.kerex94.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11037936203
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: 1312500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Ker-Ex '94 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11037936203
Postai cím: Attila Utca 2
Város: Tompa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6422
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11037936203
Hivatalos név: Babud és Társa építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12868847203
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12868847203
Hivatalos név: Schnadenberger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26212744203
Postai cím: Bem tábornok Utca 13
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26212744203
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:
2022/03/16 (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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság (9588/2022)
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: Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 18228531243
Postai cím: Városmajor
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burgpeter@icloud.com
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szabadter.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
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:
Művészeti létesítmény üzemeltetési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000322362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92000000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Városmajori Szabadtéri Színpad programjaihoz kapcsolódó hang- és világítástechnika tervezése,
kivitelezése a szükséges eszközök és kezelőszemélyzet biztosításával, valamint erősáramú rendszerének
üzemeltetése.
A keretszerződés mennyisége
66 előadás nap
49 próbanap
Megrendelő a teljes mennyiség 70 % -ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34880000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Művészeti létesítmény üzemeltetési szolgáltatásai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Városmajor hrsz: 6835/17
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés mennyisége
66 előadás nap
49 próbanap
Megrendelő a teljes mennyiség 70 % -ra vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Az alkalmasság igazolásában résztevő hangtechnikus/
hangmérnök szakember többlet tapasztalata (0- 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Ajánlati ár (netto) HUF / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05833 / 2022 (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: Művészeti létesítmény üzemeltetési szolgáltatásai
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: 2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Omega Trading Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25751909241
Postai cím: Medve Utca 24., V/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: info@omegasl.hu
Telefon: +36 13184652
Internetcím(ek): (URL) www.omegasl.hu
Fax: +36 14831011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25751909241
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34880000
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: Villanyszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Omega Trading Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25751909241
Postai cím: Medve Utca 24., V/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25751909241
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:
2022/05/12 (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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Szegedi Tudományegyetem (9794/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyömbér Karolina
Telefon: +36 62544374
E-mail: gyomber.karolina@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SZTE – Költöztetési feladatainak ellátása II.
Hivatkozási szám: EKR000283502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

909

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98392000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretszerződés költöztetési, rakodási, anyagmozgatási és szállítási feladatok ellátására a Szegedi
Tudományegyetem részére nettó 60 000 000,- HUF keretösszeg erejéig.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (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: SZTE - Költöztetési feladatainak ellátása II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
98392000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem, Szeged
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek költöztetési feladatainak ellátására.
Egészségügyi célú egységeiben lévő ill. oda szállítani szükséges egészségügyi-, orvosi műszerek,
laborberendezések, műszerek, betegellátásban használt eszközök, informatikai eszközök, személyi tárgyak
és bútorok szakszerű költöztetése, valamint egyéb telephelyeken, ill. telephelyek közötti oktatási célú,
illetve oktatást kiszolgáló helyiségek költöztetési, és ezekkel kapcsolatos rakodási, anyagmozgatási,
szállítási és fuvarozási feladatok ellátása nettó 60 millió Ft keretösszegig vagy 24 hónap időtartamra,
keretszerződés keretében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra megrendelési kötelezettséget vállal.
Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget nem merítette
ki, jogosult a szerződést további 12 hónapig meghosszabbítani.
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy a teljesítések minimum 95%-a ajánlatkérő szegedi telephelyei között,
illetve szegedi telephelyein belül kerül megrendelésre. Szegedi telephelyek esetén 1 forduló maximum 15
km-en belül történik.
Tervezett szállítási feladatok ellátásához szükséges alábbi erőforrásigények tájékoztató jellegűek, melyek a
korábbi teljesítések alapján kalkulált nagyságrendet mutatják:
- rakodómunkás 15 000 óra
- kb. 3,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 500 óra
- kb. 7,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 250 óra
Ajánlatkérő csak tájékoztató jelleggel adta meg a várható mennyiség nagyságrendjét, pontos
mennyiségek nem ismertek, így a fent megjelölt mennyiség megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal
lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a működés hibátlan teljesítéshez tekintettel arra a körülményre,
hogy a szerződés tárgya hármas progresszivitási szintű egészségügyi egységek, valamint speciális gépek,
egészségügyi berendezések költöztetését is magában foglalja.
Szerződéskötési feltétel: A költöztetési szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggésben
okozott károk megtérítése céljából szakmai felelősségbiztosítás. Mértéke legalább 10 millió Ft./év és
legalább 5 millió Ft./ káresemény.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fenti biztosításait, legalább változatlan limittel és változatlan feltételek
mellett, a szerződés fennállta alatt folyamatosan fenntartja.
M.1.) alkalmassági minimumkövetelményen túli elvárások legkésőbb a szerződéskötésig:
• Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 4 db gumikerekű kézikocsival
• Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 2 db raklapemelő kézi targoncával
• Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 200 darab műanyag ládával, melyet a költöztetési feladatok
ellátása érdekében Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát.
Továbbiakat lásd Közbeszerzési Dokumentumok - kiemelten műszaki leírás és szerződéstervezet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó 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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján
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:
05544 / 2022 (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: SZTE - Költöztetési feladatainak ellátása II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Pakk 66 Szállító, Költöztető és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14332096206
Postai cím: Veresács Utca 29.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonpakk66.hu
Telefon: +36 705955558
Internetcím(ek): (URL) www.pannonpakk66.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332096206
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: 60000000
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:
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V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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: 4V Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14733435241
Postai cím: Széchenyi István Tér 7-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14733435241
Hivatalos név: Pannon Pakk 66 Szállító, Költöztető és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14332096206
Postai cím: Veresács Utca 29.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332096206
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:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
Pannon Pakk 66 Szállító, Költöztető és Szolgáltató Kft., Székhely: 6725 Szeged, Veresács Utca 29,
adószám:14332096206
4V Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft., Székhely:1051 Budapest, Széchenyi István Tér 7-8.,
adószám:14733435241
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Szent Lázár Megyei Kórház (9770/2022)
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: 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 32522100
E-mail: muszak@szlmk.hu
Fax: +36 32522025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.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: Kórház
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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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:
Konyhai berendezések és eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000201182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat - Konyhatechnológiai berendezések
• 1 db Átmenő rendszerű tálca, tányér és pohármosogatógép
• 1 db Front-cooking főzőállomás elszívó ernyővel
• 1 db Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló berendezés
• 1 db Hűtött medencés önkiszolgáló kiadópult GN 2/1-es medencével
• 1 db Hűtött vitrines önkiszolgáló kiadópult
• 1 db Professzionális hűtött munkaasztal
• 1 db Rovarcsapda
• 2 db Mikrohullámú sütő
• 1 db Vízfürdős melegentartó önkiszolgáló kiadópult 4xGN1/1
• 140 db Éttermi tálca
2. részajánlat - Rozsdamentes bútorzat
• 1 db Előkészítő asztal hulladékledobó nyílással és gumigyűrűvel
• 1 db Evőeszköz és tálcatartó diszpenzer
• 2 db Kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi
• 2 db Kombinált kézmosó-kiöntő
• 1 db Mosogatógép bevezető asztal, 2 db mosogató medencével
• 1 db Mosogatógép kivezető asztal
• 2 db Zárt kosárfeladó kocsi
• 8 db Raktári állvány
• 1 db Rm. 2 medencés mosogató
• 1 db Rm. előkészítő asztal (R110a)
• 2 db Rm. előkészítő asztal (R111)
• 2 db Rm. három szintes szerviz kocsi
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• 1 db Rozsdamentes kosártartó ferde falipolc
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R117)
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R118)
• 1 db Semleges önkiszolgáló kassza pultelem
• 1 db Tálcacsúsztató rács
• 1 db Tálcaleszedő kocsi
• 2 db Rm. 1 medencés csepptálcás mosogató ágytálmosó helyiségbe
• 2 db Rm. műtői bemosakodó pult
Az eszközök szállításához kapcsolódó árban foglalt kötelezően elvárt szolgáltatások:
• eszközök leszállítása
• eszközök telepítése, melyhez a szükséges csatlakozásokat az Eladó építi ki.
• eszközök teljes körű üzembe helyezése ahol ez értelmezhető
• a lapraszerelten, vagy több darabban érkező bútorok, eszközök helyszíni összeszerelése, szükség szerinti
rögzítése, beszerelése.
• csomagolóanyag elszállítása
• 24 hónap jótállás
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 24 hónap, melynek ki kell terjednie többek
között a bútorok , eszközök anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az összeszerelésre egyaránt.
A szerződés keretében szállított eszközöknek bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra
alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott termékeknek az általános követelmények és a funkcionális
méretek tekintetében meg kell felelniük e műszaki leírásban foglaltaknak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27179000 (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: Konyhatechnológiai berendezések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat - Konyhatechnológiai berendezések
• 1 db Átmenő rendszerű tálca, tányér és pohármosogatógép
• 1 db Front-cooking főzőállomás elszívó ernyővel
• 1 db Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló berendezés

Kiegészítő szójegyzék
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• 1 db Hűtött medencés önkiszolgáló kiadópult GN 2/1-es medencével
• 1 db Hűtött vitrines önkiszolgáló kiadópult
• 1 db Professzionális hűtött munkaasztal
• 1 db Rovarcsapda
• 2 db Mikrohullámú sütő
• 1 db Vízfürdős melegentartó önkiszolgáló kiadópult 4xGN1/1
• 140 db Éttermi tálca
Az eszközök szállításához kapcsolódó árban foglalt kötelezően elvárt szolgáltatások:
• eszközök leszállítása
• eszközök telepítése, melyhez a szükséges csatlakozásokat az Eladó építi ki.
• eszközök teljes körű üzembe helyezése ahol ez értelmezhető
• a lapraszerelten, vagy több darabban érkező bútorok, eszközök helyszíni összeszerelése, szükség szerinti
rögzítése, beszerelése.
• csomagolóanyag elszállítása
• 24 hónap jótállás
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 24 hónap, melynek ki kell terjednie többek
között a bútorok , eszközök anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az összeszerelésre egyaránt.
A szerződés keretében szállított eszközöknek bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra
alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott termékeknek az általános követelmények és a funkcionális
méretek tekintetében meg kell felelniük e műszaki leírásban foglaltaknak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Front cooking főzőáll rend 4 lépcsős beép elszívó r:1. kiemelhető rm. labirint
szűrőkkel, 2. rm. acéllal kombinált cserélhető szintetikus zsírfogókkal, 3. ION-TEC filter r, 4. aktív szén
szűrővel (i/n 15
2 Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló berendezés esetén rendelkezik érintőképernyős kijelzővel (igen/
nem) 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Rozsdamentes bútorzat
Rész száma: 2
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 helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat - Rozsdamentes bútorzat
• 1 db Előkészítő asztal hulladékledobó nyílással és gumigyűrűvel
• 1 db Evőeszköz és tálcatartó diszpenzer
• 2 db Kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi
• 2 db Kombinált kézmosó-kiöntő
• 1 db Mosogatógép bevezető asztal, 2 db mosogató medencével
• 1 db Mosogatógép kivezető asztal
• 2 db Zárt kosárfeladó kocsi
• 8 db Raktári állvány
• 1 db Rm. 2 medencés mosogató
• 1 db Rm. előkészítő asztal (R110a)
• 2 db Rm. előkészítő asztal (R111)
• 2 db Rm. három szintes szerviz kocsi
• 1 db Rozsdamentes kosártartó ferde falipolc
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R117)
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R118)
• 1 db Semleges önkiszolgáló kassza pultelem
• 1 db Tálcacsúsztató rács
• 1 db Tálcaleszedő kocsi
• 2 db Rm. 1 medencés csepptálcás mosogató ágytálmosó helyiségbe
• 2 db Rm. műtői bemosakodó pult
Az eszközök szállításához kapcsolódó árban foglalt kötelezően elvárt szolgáltatások:
• eszközök leszállítása
• eszközök telepítése, melyhez a szükséges csatlakozásokat az Eladó építi ki.
• eszközök teljes körű üzembe helyezése ahol ez értelmezhető
• a lapraszerelten, vagy több darabban érkező bútorok, eszközök helyszíni összeszerelése, szükség szerinti
rögzítése, beszerelése.
• csomagolóanyag elszállítása
• 24 hónap jótállás
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 24 hónap, melynek ki kell terjednie többek
között a bútorok , eszközök anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az összeszerelésre egyaránt.
A szerződés keretében szállított eszközöknek bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra
alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott termékeknek az általános követelmények és a funkcionális
méretek tekintetében meg kell felelniük e műszaki leírásban foglaltaknak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Raktári állvány Fém vázszerkezetén min. 2 mm vastag polipropylén bevonattal
burkolt (igen/nem) 10
2 Raktári állvány Vázszerkezet moduláris felépítésű, kezdő, 90°-os sarok és végelemmel rendelkezik (igen/
nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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
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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:
06690 / 2022 (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: Konyhatechnológiai berendezések
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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: kadasco@t-online.hu
Telefon: +36 13626515
Internetcím(ek): (URL) www.kadasco.hu
Fax: +36 13626097
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
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: 17424000
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:
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V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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: AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11887243203
Postai cím: Külső-Szegedi Út 136
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887243203
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Rozsdamentes bútorzat
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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: kadasco@t-online.hu
Telefon: +36 13626515
Internetcím(ek): (URL) www.kadasco.hu
Fax: +36 13626097
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
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: 9755000
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:
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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: AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11887243203
Postai cím: Külső-Szegedi Út 136
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887243203
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Tamási Város Önkormányzata (9745/2022)
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: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.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:
Tamási Munkásszállás kivitelezése II.
Hivatkozási szám: EKR001187672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tamási Munkásszállás kivitelezése II.”
I.ütem: Teljes épület szerkezetkész készültsége (liftakna szerkezetkész kialakításával) és földszint és első
emelet (beleértve a lépcsőházat) kulcsrakész állapota, külső közművek, utak, járda, parkoló, figyelembe
véve a műszaki leírás kiegészítésben részletezetteket is.
II.ütem: Munkásszálló második szint (második emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a III. ütemben
nem kellett / kell megvalósítani - a második emeleten figyelembe véve a műszaki leírás kiegészítésben
részletezetteket is.
III. ütem: Munkásszálló harmadik szint (harmadik emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a II.
ütemben nem kellett megvalósítani - a harmadik emeleten, lift berendezés (az eszköz és valamennyi,
az I. és II. ütemben meg nem valósított építési – szerelési munka) figyelembe véve a műszaki leírás
kiegészítésben részletezetteket is.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés
esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű
teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki
dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat
a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt
ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A
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közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében
nem
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki
engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi
szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások
az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy
a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő
a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely során a beépítésre
kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában
megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes Ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására.
(510/2021. (IX.3.) Kr., vagy Üvegkapu rendelet)
A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján Ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az
Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (nyilatkozatminta)
Ajánlatkérő - a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő
biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1006917070 (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: Tamási Munkásszállás kivitelezése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45200000-9
45223500-1

Kiegészítő szójegyzék
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45410000-4
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, 011/145 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütem:
Teljes épület szerkezetkész készültsége (liftakna szerkezetkész kialakításával) és földszint és első emelet
(beleértve a lépcsőházat) kulcsrakész állapota, külső közművek, utak, járda, parkoló, így különösen
megvalósítandók az alábbi tervfejezetek:
- akusztika
- építészet: ide nem értve a második és harmadik szinten a belső gipszkarton válaszfalak, belső falak
vakolata, álmennyezetek, belső nyílászárók, bútorok, festés, padló rétegrendjéből a burkolat, ragasztó,
kiegyenlítés, a falakon felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása, belső falak és padló víz és
hőszigetelése Az erkélyeket valamennyi szinten kulcsrakészen, teljes műszaki tartalommal el kell készíteni
az I.ütemben. A lépcsőházat a földszint és az első emeleten kulcsrakészen, teljes műszaki tartalommal kell
elkészíteni (az emelet határa a lépcsőházi bejárati ajtó), a lépcsőház nem kulcsrakész részének ideiglenes
biztonságos lezárását meg kell oldani úgy, hogy javítás és karbantartás érdekében a feljutás biztosított
legyen. Egyebekben a lépcsőházra a jelen bekezdés szerinti általános építészeti előírások irányadóak.
- erősáram ide nem értve a második és harmadik szinten a világítást
- felvonó, ide nem értve a hajtást, a fülkét, függesztőelemeket, ellensúlyokat, vezetősíneket,
sebességhatárolót, ütközőket
- gépészet: ide nem értve a második és harmadik szinten a szobák radiális ventilátorait, teakonyhát
páraelszívóit, szanitereket, wc-k, fürdők szerelvényeit, fűtőtesteket és szerelvényeiket, CLIVET
KLÍMAKONVEKTOROKAT (Fan-Coil) (a második és harmadik emeleten egy – egy db klímakonvektor
elhelyezését biztosítani kell legalább ideiglenes jelleggel a temperálófűtés érdekében)
- a második és harmadik emelet berendezései és szerelési munkái kivételével a
gyengeáram, beleértve a behatolásjelző rendszer, a CCTV rendszer, a kaputelefon, a beléptetőrendszer,
illetve a kapcsolódó menedzsmentszoftver, a hangosítás a számítógéphálózat, wifi rendszer és a TV
hálózat,
- közmű
- akadálymentesítés csak az alsó szint tekintetében
- statika
- tűzvédelem
II. ütem:
Munkásszálló második szint (második emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a
III. ütemben nem kellett / kell megvalósítani - a második emeleten.
III. ütem:
Munkásszálló harmadik szint (harmadik emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a
II. ütemben nem kellett megvalósítani - a harmadik emeleten, lift berendezés (az eszköz és valamennyi, az
I. és II. ütemben meg nem valósított építési – szerelési munka),
Megjegyzések:
A szerkezetkész emeletek lépcsőház ajtóinak zárt állapotát kell biztosítani.
Az ütemezéseket úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az építmény rendeltetésszerű használatát, feleljen
meg az ütemezett használatbavétel feltételeinek.
A fejlesztés keretében 150 fős munkásszálló kerül kialakításra a tamási 011/145 helyrajzi számú ingatlanon.
Az ingatlan megközelítése a Nyírfa sori útról történik.
A szállásépületben 50 darab 3 fős lakóegység készül. A gazdasági rész az északi épületrészben található.
Az épület tervek szerint 3 nagyobb traktusra szeparálható, alapvetően középfolyosós rendszerre van
felfűzve. A földszinti déli részen található a főbejárat és a publikus, közösségi részek.
Az épület terv szerint 4 szintes, lapostetős kialakítású, lifttel ellátott.
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A telken kialakításra kerülnek a parkolók, a közlekedési felületek, továbbá a zöldfelület.
Fő rendeltetési egységei:
- megérkezés közösségi helyiségei, déli főbejárat
- az üzemvitelt biztosító helyiségek, északi gazdasági bejárat
- 4 szintes épület 50, 3fős szoba, szobánként vizesblokkal
Alapterület:
Földszint 489,06 m2, az I. emelet 482,51 m2, II. emelet 482,51 m2, III. emelet 482,51 m2, azaz a teljes
hasznos nettó alapterület 1936,59 m2.
Az épület szerkezetei:
beton sík- és sávalap, tégla falszerkezet, vasbeton merevítőfalak, vasbeton szerkezetű áthidalások
és koszorú, valamint vázkerámia nyílásáthidalások, monolit vasbeton födémszerkezetek, hőszigetelt
vasbeton szerkezetű lapostetős födém, alu- és műanyag szerkezetű nyílászárók, nemesvakolat.
Összesített főbb mennyiségek:
- Homlokzati állványozás készítése és bontása 1848 m2
- Síkalapozás - sávalap és talpgerenda készítése 151,29 m3
- Síkalapozás – vasalt aljzat készítése 79,78 m3
- Betonacél szerelése 94,843 t
- Vasbeton munkák – vasbeton falak készítése 339 m3
- Vasbeton munkák – vasbeton födémszerkezet készítése 616,9 m3
- Vasbeton munkák – vasbeton pillérek készítése 4,33 m3
- Vasbeton munkák – vasbeton lépcsőszerkezet készítése 18 m3
- Aljzatbeton készítése 127,36 m3
- Teherhordó és kitöltő falazatok készítése 1243 m2
- Válaszfalak készítése 267,58 m2
- Szárazépítés – gipszkarton válaszfalszerkezetek készítése 969,2 m2
- Szárazépítés – gipszkarton álmennyezetek készítése 1010,84 m2
- oldalfalvakolat készítése 4082 m2
- mennyezetvakolat készítése 979,2 m2
- Falburkolat (csempe) készítése aljzatelőkészítéssel 1001,23 m2
- Padlóburkolatok (hidegburkolat) készítése aljzatelőkészítéssel 390,29 m2
- Padlóburkolatok (melegburkolat) készítése aljzatelőkészítéssel 1698 m2
- Homlokzati műanyag ajtók beépítéssel 29 db
- Homlokzati műanyag ablakok beépítéssel 56 db
- Alumínium függönyfal-/portálszerkezet készítése 1 db
- Belső ajtók beépítéssel 155 db
- Belső festési munkák 6751,03 m2
- üzemi-használati víz elleni szigetelés 412,39 m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés készítése (felületelőkészítéssel) 837,18 m2
- Lapostető szigetelési munkák (cs.víz- és hőszigetelés) 649,98 m2
- Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, színvakolattal 1564,33 m2
- Lábazati hőszigetelő rendszer készítése 109,56 m2
- Födém- és padló hőszigetelés készítése 2504,11 m2
- Kiselemes beton térburkolat készítése 542,31 m2
További részletek a műszaki 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 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő,az M.2.alkköv-re bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos
tárgyú többlettapasztalata (min0hó,max36hó) 2

930
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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:
20076 / 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: Tamási Munkásszállás kivitelezése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13044866217
Postai cím: Vasút Utca 0690/34
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
E-mail: unikornkft@unikornkft.hu
Telefon: +36 75335056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 891274449
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1006917070
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
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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: épületgépészet,
épületvillamosság, felületképzés
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: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13044866217
Postai cím: Vasút Utca 0690/34
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11295145217
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295145217
Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12621754217
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10642166203
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203
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:
2022/05/12 (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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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (9939/2022)
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: 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 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Természetvédelmi rekonstrukciók (megism. elj.)
Hivatkozási szám: EKR000456162022
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:
1. rész: Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- megkövesedett fatörzsek és a felépítmény megtisztítása;
- védőtető teljes szerkezetének felújítása (csiszolás, újrafestés);
- védőtető talajszintben korhadó tartóoszlopainak felújítása;
- tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeírtás,
- 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kihelyezése.
2. rész: Darvas-tó lefejtett bauxitlencse TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a helyszínen lévő fás szárú pionír növényzet ritkítása / kivágása;
- munkagépek által járható felvonulási út kialakítása a jelenlegi út kiszélesítésével;
- erdészeti sorompó kihelyezése;
- bányagödörbe levezető lépcső betonszerkezetére a felfagyott kopóréteg eltávolítását követően új
fagyálló réteg képzése, a lépcsőszerkezetre horganyzott járdarács lépcsőfokok és lépcsőpihenők, valamint
korlát kialakítása;
- a földtani kutatóárokban kinőtt vegetáció eltávolítása;
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- a feltárás megtisztítása a felhalmozódott kőtörmeléktől;
- a nagy sziklafal (földtani alapszelvény) előterében lévő fás vegetáció kivágása;
- a sziklafal alatt felhalmozódott 2–3 m vastagságú kőzettörmelék eltávolítása;
- a Darvas-tói barlang köré egy terelőkorlát kialakítása;
- öt kilátópont kialakítása terelőkorláttal;
- a hátsó bányaudvar nyugati részére tervezett kilátópont mellé egy terelőkorláttal ellátott lépcső
kialakítása;
- négy állomásra egy-egy pad (ezek közül három pad kilátópontra kerül) kihelyezése;
- a tanösvény meredekebb szakaszainál rönkfából készülő lépcsők kialakítása.
3. rész: Sümegi Mogyorós-domb TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- 3 db pad kihelyezése;
- a területet körbe vevő kerítés megrongálódott dróthálójának teljes cseréje 136 fm hosszban;
- Meglévő, kis mértékben rozsdásodó L-profilú kerítésoszlopok (55 db, 170 cm magas) festése;
- az elkerített területen bozótirtás;
- egy gyalogos és egy kétszárnyú, zárható kapu elhelyezése;
- egykori védőtető megrongálódott szerkezetének elbontása;
- új védőtető kiépítése cca. 295 m2;
- kutatóárok oldalának stabilizálása a lehullott kövekkel;
- a meglévő fazsindelyes esőbeálló és tájékoztató tábla elbontása;
- 300 m hosszan, a szálkőzet mélységéig az alapszelvény megtisztítása;
- terepplasztika kialakítása a kitermelt földanyaggal;
- további szegélyfal építése 300 m hosszúságban;
- cserjeírtás a Sintérlapi-kőfejtő bejáratánál;
- füvesített parkoló kialakítása (20x5 m);
- rönk lépcső kialakítása a kőfejtő pereménél;
- a kőfejtő felső peremén lévő korlát felújítása;
- a tanösvény szakaszán lévő nagy mennyiségű kommunális hulladék elszállítása (cca. 10 m2).
4. rész: Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje;
- a tanösvény DNy-i részén lévő terméskő lépcső megtisztítása;
- a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások alapos tisztítása;
- a tanösvény ÉNy-i részén található rönklépcsők cseréje;
- a védett feltárás fölötti védőtető fedő-deszkázatának és a szarufáinak cseréje;
- a tartószerkezet felületkezelése;
- a helyszínen jelenleg meglévő 3 db tájékoztató tábla közül 2 db felújítása.
5. rész: Úrkúti-őskarszt TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a TT bejárati fakapujának és fakerítésének felújítása;
- egy új, fém szerkezetű, többtagú lépcső kialakítása;
- a sziklafelületek és a töbörsor aljának megtisztítása a növényzettől;
- meglévő védőkorlát cseréje, új védőkorlátok kialakítása;
- rönklépcsők kialakítása a tanösvény mentén;
- a területet körbe vevő dróthálós kerítés egyes szakaszainak cseréje.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó
tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK,
csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
A táblákon kívül az "Úrkúti-őskarszt TT" területén a töbörbe vezető lépcső javítási, konzerválási feladatai is
kikerültek az eljárásból, azok megvalósítása nem része az eljárásnak.
AK annak érdekében, hogy az AT-k számára egyértelmű legyen, hogy melyik tételek nem képezik az eljárás
részét, AK külön táblázatokban csatolja ezeket az AT-k számára.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
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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:
07816 / 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:
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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

939

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (9895/2022)
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: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735746243
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Anyagcsere és Diabetológiai Centrum kivitelezése-2
Hivatkozási szám: EKR000511232022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, valamint a Szent Kristóf Szakrendelő tulajdonában
lévő, 1117 Budapest Móricz Zsigmond körtér 14. számú, 4274/0/A/7, 4274/0/A/8, 4274/0/A/9 helyrajzi
számú ingatlanon Felnőtt és Gyermek Anyagcsere és Diabetológiai Centrum
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:
08507 / 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
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A korrigendum kizárólag az ajánlattételi határidő módosítására irányul, az egyéb közbeszerzési
dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9882/2022)
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: 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: Péter Adrienn
Telefon: +36 706577662
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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok
Hivatkozási szám: EKR000573872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44144000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok és egyéb egyedi
fémszerkezetek beszerzése tárgyában.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 24.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre
pontosan nem határozható meg.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti
keretmegállapodás megkötésére irányul. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg
felhasználására,
amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A beszerzés tárgyát a következők képezik:
A Keretmegállapodás alapján beszerzésre kerülő termékekkel szembeni részletesebb követelmények az
ajánlati dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan sor kerül a következő tételek
megrendelésére (azzal, hogy a jelen tájékoztatás nem minősül kötelezettségvállalásnak):
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1.500 db Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller - horganyzott kívánt színre
szinterezve;
500 db 5/4" hajlított korlát - 60 cm – horganyzott;
500 db 5/4" hajlított korlát - 90 cm - horganyzott
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket, követelményeket, a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírásban rögzíti.
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:
08767 / 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:
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
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A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válasz alapján módosították a műszaki
leírást, melyre tekintettel az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.6) pontja módosításra kerül. Egyéb
közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Csobánka Község Önkormányzat (9842/2022)
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: Csobánka Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15730978113
Postai cím: Fő Út 1
Város: Csobánka
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefon: +36 305981195
E-mail: info@e-kozbeszerzes.com
Fax: +36 12345678
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: 2 csoportszobás bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000197612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt teljes elnevezése: „VEKOP-6.1.1-21 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2
csoportszobás bölcsőde építése”
A projekt eredményeként egy két csoportszobás, összesen 28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne
felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és terasszal.
A fejlesztéssel érintett terület 1/1 arányú, korlátozásmentes tulajdonosa Csobánka Község
Önkormányzata.
A pályázat keretein belül tervezett energetikai kialakítások építészeti és gépészeti vonzata, hogy az új
épület eléri a pályázati Felhívásban és a hatályos - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
szóló 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet - szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát. A pályázati
Felhívásnak megfelelően teljeskörű komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.
A projekt a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázati forrásból
valósul meg.
Helyszíni bejárást biztosít Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel elősegítése érdekében. Időpontja:
2022.05.06. napján 10.00 óra a közbeszerzési dokukmentumokban található meghívó szerint.
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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:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatkérő általános címe
A következő helyett:
Helyesen:
https://kk.gov.hu/kozepbuda
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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő felhasználói oldal címe
A következő helyett:
Helyesen:
https://kk.gov.hu/kozepbuda
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

947

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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti biztosíték nyújtásához.
2. Az ajánlathoz csatolni kell AT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz
esetén is),
elektronikus űrlap formájában.
3. Elektronikus űrlap formájában csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
valamint a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
4. AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a
cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [„etértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml fileként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Nemleges tartalmú
űrlap benyújtása is kötelező.
5. Ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolandó nyilatkozatok jegyzékét KD tartalmazza.
6. A kizáró okokra és alk. követelményekre vonatkozóan közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. AK - ellenkező
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bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők
közül az ajánlattételi
határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén 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. Közös ajánlat benyújtása
esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT-k által aláírt Együttműködési Megállapodást,
amelynek tartalmi előírásait KD tartalmazza. Közös ajánlattételre a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) irányadó.
8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül
szabja, hogy a nyertes AT
köteles az építési munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni és
azt a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A
felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie: kártérítési
limitjének káresetenként legalább 25.000.000,- Ft-ot el kell érnie, és a biztosítás teljes tartama alatt
legalább 100.000.000 Ft,- Ft/kárév, összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a
műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap.
9. A felhívás III.1.3) M2)pontja szerinti pozícióra bemutatott szakembereknek, és a speciális falpanel
tapasztalattal rendelkező szakembernek, amennyiben az megajánlásra került, legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését AK a Magyar Építész Kamara vagy a
Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott
szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy
a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a
szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
10. Ha AT szakemberekre vonatkozó értékelési részszempont vonatkozásában 0 értéknél nagyobb szakmai
gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakember aláírt önéletrajzát, olyan
részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható,
valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett M2) alkalmassági követelményhez
kapcsolódó igazolást (minden szakember esetén végzettséget/képzettséget igazoló okiratokat,
amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal), illetve adott esetben a
falpanelre vonatkozó tapasztalat megismerhető.
11. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés. A nettó
kivitelezésre jutó
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret. Részletesen a KD-ban.
13. AK valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített AT-k jegyzékéhez
képest szigorúbban
határozta meg.
14. AT a Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával).
15. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen
benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.
16. AT-nek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). AK a
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas
vállalkozási szerződést kíván kötni.
17. AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, az értékelési
részszempontra jelölt szakemberre
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vonatkozó EKR űrlap mnyilatkozatokból áll. Részletesen a KD-ban.
18. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban
esetlegesen szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az
előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
19. FAKSZ: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (ltsz:00664)
20. További információkat a KD tartalmaz.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti biztosíték nyújtásához.
2. Az ajánlathoz csatolni kell AT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz
esetén is),
elektronikus űrlap formájában.
3. Elektronikus űrlap formájában csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
valamint a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
4. AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a
cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [„etértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml fileként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Nemleges tartalmú
űrlap benyújtása is kötelező.
5. Ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolandó nyilatkozatok jegyzékét KD tartalmazza.
6. A kizáró okokra és alk. követelményekre vonatkozóan közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők
közül az ajánlattételi
határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén 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. Közös ajánlat benyújtása
esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT-k által aláírt Együttműködési Megállapodást,
amelynek tartalmi előírásait KD tartalmazza. Közös ajánlattételre a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) irányadó.
8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül
szabja, hogy a nyertes AT
köteles az építési munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni és
azt a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A
felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie: kártérítési
limitjének káresetenként legalább 25.000.000,- Ft-ot el kell érnie, és a biztosítás teljes tartama alatt
legalább 100.000.000 Ft,- Ft/kárév, összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a
műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap.
9. A felhívás III.1.3) M2)pontja szerinti pozícióra bemutatott szakembereknek, és a speciális falpanel
tapasztalattal rendelkező szakembernek, amennyiben az megajánlásra került, legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését AK a Magyar Építész Kamara vagy a
Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott
szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy
a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai
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nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a
szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
10. Ha AT szakemberekre vonatkozó értékelési részszempont vonatkozásában 0 értéknél nagyobb szakmai
gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakember aláírt önéletrajzát, olyan
részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható,
valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett M2) alkalmassági követelményhez
kapcsolódó igazolást (minden szakember esetén végzettséget/képzettséget igazoló okiratokat,
amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal), illetve adott esetben a
falpanelre vonatkozó tapasztalat megismerhető.
11. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés. A nettó
kivitelezésre jutó
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret. Részletesen a KD-ban.
13. AK valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített AT-k jegyzékéhez
képest szigorúbban
határozta meg.
14. AT a Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával).
15. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen
benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.
16. AT-nek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). AK a
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas
vállalkozási szerződést kíván kötni.
17. AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, az értékelési
részszempontra jelölt szakemberre
vonatkozó EKR űrlap mnyilatkozatokból áll. Részletesen a KD-ban.
18. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban
esetlegesen szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az
előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
19. FAKSZ: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (ltsz:00664)
20. További információkat a KD tartalmaz.
21. Ajánlatkérő a felhívásban csak határidőt hosszabbít, azonban módosítja a műszaki dokumentációt is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
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 kiegészítő tájékoztatás kérések nyomán módosítja a műszaki dokumentációt.
Ajánlatkérő a felhívásban kizárólag az ajánlattételi határidőt hosszabbítja, arra tekintettel, hogy a
kiegészítő tájékoztatás kéréseket megfelelően meg tudja válaszolni, és ajánlattevőknek megfelelő
időtartam álljon rendelkezésére a kiegészítő tájékoztatásokban foglaltak feldolgozására és a módosított
műszaki dokumentumok áttekintésére, különösen a módosított költségvetési táblák kitöltésére.
Előzmény hirdetmény száma: 6135/2022
A felhívásban kizárólag a határidő módosult, viszont a a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
közül a műszaki tartlomban Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérések nyomán módosítást végzett A
műszaki tartalom módosítása az oka a határidő hosszabbításának.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dabas Város Önkormányzata (9705/2022)
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: Dabas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730363213
Postai cím: Szent István Tér 1/b.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Zoltán
Telefon: +36 29561250
E-mail: kozbeszerzes@dabas.hu
Fax: +36 29561200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dabas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Halász Jenő kúriában minibölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000478762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat egy MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA a HALÁSZ JENŐ KÚRIA REKONSTRUKCIÓJA keretében, a
mellékelt tervdokumentáció szerint, az alábbi főbb tartalomma:
1. A műemléki épületben 2 db 8 fős mini bölcsőde létesítése a feladat. A felújítással érintett főépület
helyiségeinek területe 237,41 m2. El kell végezni a belső átalakítást, szerkezeti és homlokzati
rekonstrukciót Az épület műemléki törzsszáma: 6962.
2. Fel kell újítani és átépíteni továbbá a Halász Jenő-kúria mellett álló mellépületet úgy, hogy a funkcionális
igényeknek teljes mértékben megfeleljen. A jelenlegi garázs rész lebontásra kerül. A melléképületben a
játszókerthez kapcsolódó nyitott terasz, vizes blokk és egy tároló fog helyet kapni. Alapterület: 36,28 m2.
3. El kell végezni terv szerint az udvar tereprendezését, kerítés építést, burkolatok, parkosítás kivitelezését.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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07564 / 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:
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: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás fog nyújtani, s a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
leírást és költségvetést módosítani fogja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (9854/2022)
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: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727000207
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Tamás
Telefon: +36 25544312
E-mail: polgarmester@dunaujvaros.hu
Fax: +36 25544190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000135832022
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:
Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban
Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes,
akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése történik meg.
Jelen projekt keretében a műszakilag és forgalomtechnikailag vállalhatatlan állapotú Kandó Kálmán
tér kerékpárosbarát, forgalomcsillapító, közlekedésbiztonsági fejlesztése valósul meg. A Dunaújváros
Vasútállomás előtti terület jelenleg rendkívül balesetveszélyes, az utazási láncok összekapcsolása a
kedvező adottságok ellenére rosszul, vagy egyáltalán nincs megoldva. A csatlakozó kerékpárút kiépítése
a meglévő elemeket kötné össze és biztosítaná az akadálymentes megközelítést, a csomópont átépítése a
közlekedésbiztonságot jelentősen növelné.
A beszerzésre kerülő tevékenység tartalmaz közműépítési, gázvezeték kiváltási, közvilágítási,
környezetrendezési és hírközlési kábel kiváltási munkálatokat is.
Építési engedély köteles tevékenység.
Főbb feladatok, mennyiségek:
Dózsa Gy. út kfcsp: útépítés+kerékpárút+járda+forgalomtechnika+csapadékvíz elvezetés.:
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Meglévő pályaszerkezet bontása: 1380 m3
Makadám rendszerű pályaszerkezet bontása: 919 m3
Szegélyek bontása: 480 m
Zúzalékos aszfalt szőnyegek bontása: 391 m3
Földkiemelés: 1470 m3
CKT4 készítése: 539 m3
FZKA alap készítése: 1222 m3
Szegélyek készítése: 1268 m
Térkőburkolat készítése: 880 m2
Aszfaltburkolatok készítése: 521 m3
Csapadék csatorna építése: 141 m
Vasútállomási út kfcsp: útépítés+kerékpárút+járda+forgalomtechnika+csapadékvíz elvezetés.:
Makadám rendszerű pályaszerkezet bontása: 911 m3
Szegélyek bontása: 551 m
Zúzalékos aszfalt szőnyegek bontása: 571,6 m3
Földkiemelés: 3544 m3
CKT4 készítése:726 m3
FZKA alap készítése: 1596 m3
Szegélyek készítése: 1510 m
Térkőburkolat készítése: 1104 m2
Aszfaltburkolatok készítése: 680 m3
Csapadék csatorna építése: 336 m
Közvilágítás kiépítése a teljes tervezési területen:
Vezetékek kábelek bontása: 1138 m
Kábel elhelyezés: 1709 m
Ledes közvilágítás kiépítése: 51 db
Elektromos hálózatok kiváltása, védelembe helyezése:
Vezetékek kábelek bontása: 390 m
Kábel elhelyezés: 868 m
Ivóvíz hálózat kiváltása, védelembe helyezése:
Munkaárok dúcolás: 802 m2
Földkiemelés: 320 m3
KPE 160 vezeték fektetése: 256,5 m
Invitel hálózat kiváltása, védelembe helyezése:
Kábelvédőcső fektetése 3x 165 m
Kábel behúzás: 740 m
Gáz hálózat kiváltása, védelembe helyezése:
Földkiemelés: 210 m3
KPE gázvezetékek fektetése: 485 m
Kertészeti munkák, fa ültetés a teljes tervezési területen:
Gödör ásás: 687 db
Füvesítés: 822 m2
Cserjék telepítése: 510 db
Faültetés: 22 db
Továbbiakat ld. közbeszerzési dokumentumok.
Irányadók a pályázati felhívás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-641-16-fenntarthat-vrosikzlekedsfejleszts
II.1.6) pont folytatása: A beruházással érintett csomópont (Dózsa György út) érinti a vasútállomás
megközelítését szolgáló közlekedést, a Verebélyi úton található közel 30 vállalkozás (többek között az
E.ON energiaszolgáltató Központi telephelyének) megközelítését. Továbbá érinti még a Budai Nagy Antal
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úton több száz kisvállalkozás megközelítését, de ami a legnagyobb problémát okozza, hogy a Budai
Nagy Antal úton található a város hulladékszolgáltatást végző társaság (a Dunanett Kft. – ahol napi 70-80
kukásautó forgalmát és a hulladékkezelést biztosítja). A helyszínen zajlik még a helyi tömegközlekedést
ellátó Volán közlekedése (32 db csuklósbusz kiindulási és érkezési helyszíne), továbbá itt található
a Linde Gáz Magyarország Zrt. dunaújvárosi telephelye is (ez a telephely biztosítja Magyarország
oxigénellátásának meghatározó mennyiségét).
A fentieken felül a két megvalósítandó körforgó Dózsa György úti folytatásánál a város felé 1 db kétsávos
aluljáró áll rendelkezésre és ezt a csomópontot a város felé egyetlenegy helyen sem lehet kikerülni.
A fentieken felül továbbá az említett aluljáron keresztül zajlik a Dunai Vasmű 8-as kapujának
megközelíthetősége is.
A fentiek figyelembevételével amennyiben a beruházás során a felsorolt közel 200 db vállalkozás napi
forgalmán felül ha a beruházás kivitelezése során több egymástól független cégnek össze kell hangolnia
a munkáját úgy bármilyen fennakadás esetén a város szemétszállítása a város tömegközlekedése
az E.ON telephelyének megközelíthetősége, a Vasút megközelíthetősége és a Linde Gáz országos
oxigénszállításának biztonsága valamint a több mint 200 vállalkozás napi működése veszélybe kerül.
Véleményünk szerint – amennyiben ezt egy vállalkozó végzi el, akkor is igen komoly logisztikát igényel
ezen munka kivitelezése – a fenti problémák miatt.
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:
05845 / 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:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Jelen hirdetménymódosításban Ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) a)
szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

959

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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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (9898/2022)
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):
Hivatalos név: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728647209
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes-Polgár Lilla
Telefon: +36 52369021
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Szürkék Útja – Hortobágy kivitelezés IV.
Hivatkozási szám: EKR000359092021
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:

45262700-8
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A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” tárgyú projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] részeként megvalósítandó Vendéghodály kialakítása az alábbiak szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08429 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/05/16
Helyesen:
2022/05/27
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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A fentieken túl módosításra kerül az Ajánlati dokumentáció I/5.1. és I/9.1. pontja, valamint az Ajánlati
dokumentáció részét képező szerződéstervezet.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kistelek Városi Önkormányzat (9919/2022)
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: Kistelek Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726597206
Postai cím: Árpád Utca 1-3.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonics János alpolgármester
Telefon: +36 209520093
E-mail: domonics.janos@kistelek.hu
Fax: +36 62598100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kistelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése Kisteleken.
Hivatkozási szám: EKR000554642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Kisteleken.
1. rész: Nyugati terület fejlesztése:
1. szakasz: Hrsz. 0189 - teljes szakasz
Hossza: 247 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel
szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását.
A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11
aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
2. szakasz: Hrsz. 085 - teljes szakasz
Hossza: 843 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel
szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását.
A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11
aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
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3. szakasz: Hrsz. 093 - a 085 hrsz.-tól a meglévő útburkolatig (aszfaltig)
Hossza: 455 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel
szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását.
A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11
aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
4. szakasz: Hrsz. 067 - teljes szakasz
Hossza: 714 m, szélessége: 3,25 m.
Az aszfalt burkolatú út a ’70-es években készült. Az aszfaltban levő bitumen elöregedett,
ragasztóképessége csökkent, a burkolaton kipergések, repedések található, ezen a csapadékvíz áthatol,
gyengíti az alépítményt. A felújítás indokolt.
5. szakasz: Hrsz. 054/1 - autópálya felüljárótól Kistelek határáig.
Hossza: 471 m, szélessége: 3,5 m.
Az aszfalt burkolatú út a ’70-es években készült. Az aszfaltban levő bitumen elöregedett,
ragasztóképessége csökkent, a burkolaton kipergések, repedések található, ezen a csapadékvíz áthatol,
gyengíti az alépítményt. A felújítás indokolt.
A beruházás az 1-3. szakaszok esetében építési engedély köteles, a 4-5. szakaszok esetében viszont nem
engedély köteles.
2. rész: Keleti terület fejlesztése.
1. szakasz: Hrsz. 0333/2 - teljes szakasz
Hossza: 1149 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel
szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását.
A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11
aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
2. szakasz: Hrsz. 0321 - meglévő aszfalt végétől az ívig
Hossza: 885 m szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel
szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását.
A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11
aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
A beruházás mindkettő szakasz esetében építési engedély köteles.
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:
08403 / 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:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
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A következő helyett
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 114.§ (6) bekezdése, 56.§ (4) bekezdése, illetve 52.§ (4)
bekezdés a) és b) pontjai alapján meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kisvárdai Tankerületi Központ (9821/2022)
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: Kisvárdai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835231215
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 15/A
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Furár Roland
Telefon: +36 45795247
E-mail: roland.furar@kk.gov.hu
Fax: +36 45795247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kisvarda
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tisztítószerek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000534862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tisztító-és fertőtlenítő szerek, továbbá takarítási eszközök beszerzése az Ajánlatkérő fenntartásában álló
Intézmények részére.
A megrendelt termékeket az adott Intézményhez kell közvetlenül szállítani.
Termékek és becsült mennyiségük:
Tisztítószer megnevezése: Mértékegység: Mennyiség:
Fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer liter 4344
Súrolópor kg 324
Súrolószer liter 2276
Savas tisztítószer (Vízkőoldó) liter 2276
Fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer liter 467
Fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer liter 100
Kéztisztító paszta kg 126
Klórtabletta kg 536
Padlófelmosó folyadék liter 467
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Piszoár illatosító gumi db 450
Piszoár tabletta kg 378
PVC tisztító liter 104
Üvegtisztító liter 722
Üvegtisztító liter 954
Mosogatópor (fertőtlenítős) kg 742
Mosópor, folyékony liter 301
Mosópor, folyékony, COLOR liter 362
Textíl öblítő liter 1083
Padlóápoló liter 333
Bútorápoló liter 249
Légfrissítő liter 1295
Gépi szőnyegtisztító liter 91
Hangyaírtó liter 85
Hideg zsíroldó liter 5
Trisó kg 394
Penészgátló liter 20
Háztartási sósav liter 949
Ecet liter 40
Ecetes vízkőoldó liter 1503
Egérírtó kg 173
WC fertőtlenítő liter 1890
WC illatosító rúd csomag 138
WC illatosító rúd + tartó db 1005
Szemetes zsák 20 l-es csomag 490
Szemetes zsák 30 l-es csomag 1218
Szemetes zsák 60 l-es vagy 65 l-es csomag 4883
Szemetes kuka db 149
Szemetes kuka db 131
Szemetes kuka db 104
Szemetes kuka db 63
Lavór db 32
Felmosó nyél, fa db 258
Felmosónyél, fém db 631
Felmosó fej db 2334
Felmosóruha pamut szegett db 747
Felmosó vödör + csavarókosár db 337
Lombseprű db 97
Partvis + nyél db 235
Poroló db 127
Portörlő kendő csomag 694
Műanyag partvisfej db 913
Cirokseprű db 211
Kerti seprű db 123
Szemetes lapát gumiéllel db 361
Mikroszálas törlőkendő csomag 1278
Fémszálas súroló csomag 458
Mosogatókendő csomag 276
Mosogató szivacs, kicsi csomag 174
Mosogató szivacs, nagy csomag 590
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Általános törlőkendő csomag 950
Gumikesztyű L-es pár 507
Gumikesztyű M-es pár 669
Gumikesztyű S-es pár 356
Gumikesztyű XL-es pár 297
WC kefe db 144
WC kefe + tartó db 441
WC pumpa db 87
Körömkefe db 168
Vödör db 67
WC illatosító tartókosár db 133
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek,
a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő azzal mindenben
egyenértékű 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:
08861 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/05/13
Helyesen:
2022/05/20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosította az árazatlan ártáblázatot, amelyre tekintettel hirdetményt ad fel és módosítja az
ajánlattételi határidőt a Kbt. 114. § (4a) bekezdéssel összhangban.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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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Megyaszó Község Önkormányzata (9777/2022)
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: Megyaszó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726346205
Postai cím: Alkotmány Út 2.
Város: Megyaszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3718
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdú Istvánné
Telefon: +36 47350027
E-mail: hivatal@megyaszo.hu
Fax: +36 47350005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://megyaszo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://megyaszo.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi közutak fejlesztése Megyaszón
Hivatkozási szám: EKR000351122022
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:
Megyaszó Község Önkormányzat vagyonkezelésében lévő külterületi 0110/37 és 0115 hrsz-ú helyi
közutak,
földutak stabilizálásának kialakítása, 567,838 és 1063,194 fm hosszaban. A tárgyi helyrajzi számmal
rendelkező mezőgazdasági ágazatban igénybe vett földút/földutak a gazdák számára a termőföldek
elérhetőségét szolgálja. A meglévő földút az idők során teljesen elhasználódott. Korábban teherbíró
képességgel rendelkezett, jelenleg ez egyáltalán nem mondható jellemzőként. Az út a helyszínrajzon
és a keresztszelvényeken jelöltek szerint a 3.00-3.50 méter szélességgel rendelkezik. A két oldali 0.5-0.5
méteres padka is szintén mechanikailag stabilizált kőanyag. A 4.00-4.50 méteres korona szélesség
lehetővé teszi az esetenként nagyobb tengelytávval rendelkező mezőgazdasági gépek számára is a
biztonsággal való közlekedést, vagyis az elférését, de alap esetben a meglévő és a tervezett létesítmény
is 1 forgalmi sávos. Ívek nem kerültek betervezésre. A tervezett T2 tengely elnevezésű út jobb oldalán új
földmedrű szikkasztó árkot kell kiépíteni, amely az út része, kizárólag csak az út burkolatáról származó
csapadékvizek befogadója, idegen területet nem érint az árokrendszer. Az árok nem csatlakozik bele
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semmilyen egyéb más vízelvezető rendszerbe. Az oldalesések kialakításánál a meglévő terep adottságait
követtük – figyelembe véve a vonatkozó előírásokat:
- a forgalmi sáv/sávok oldalesése egyenes szakaszokon 2.5 %.
A tervezett szakaszon az oldalesés egyoldali, balról-jobbra kialakítású.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény száma: KÉ-9777/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

Monok Község Önkormányzata (9817/2022)
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: Monok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726360205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Monok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3905
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bártfai Emese polgármester
Telefon: +36 47556301
E-mail: monoktel@t-online.hu
Fax: +36 47556308
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: Öregek Napközi Otthona építés 2022
Hivatkozási szám: EKR000322292022
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:
Öregek Napközi Otthona építés 2022 a TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00029 sz. projekt keretében.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlati felhívás száma: KÉ-7903/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (9982/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: 15775883241
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési
és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680753
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szűrővizsgálat szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000468682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő személyi állományába tartozó munkatársak részére az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény szerinti egészségügyi szolgáltatások közül szűrővizsgálatok, és az azt követő orvosi konzultáció
nyújtása.
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:
06925 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A jelen módosítás nem érinti a felhívás egyéb pontjait, sem a közbeszerzési dokumentumokat. A módosító
hirdetmény megjelenéséig nem lehet ajánlatot benyújtani, visszavonni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (9786/2022)
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: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735337212
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai bemutatóház eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001453452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A turisztikai célú fejlesztés keretében megvalósult Turisztikai bemutatóház projektcélú működéséhez
szükséges eszközeinek beszerzése az alábbi részekre bontva:
1. rész: Visul technikai eszközök beszerzése (5 féle eszköz)
2. rész: Kávézó berendezésének beszerzése (18 féle eszköz)
3. rész: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
4. rész: Kerékpárok és Segwayek beszerzése (16 féle eszköz)
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket
a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill.
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű
meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű
termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel.
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07853/2022 (KÉ-szám/évszám)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tarpa Nagyközség Önkormányzata (9930/2022)
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: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732626215
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax: +36 45488006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarpa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tarpa.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Tarpán
Hivatkozási szám: EKR000292722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00019 azonosítószámú projekt keretében új bölcsőde építése Tarpán.
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:
06656 / 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
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/05/13
Helyesen:
2022/05/20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Városgazda XVIII. kerület NZrt. (10029/2022)
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: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: 12238051243
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varosgazda18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000466242021/
reszletek
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ERP rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000466242021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése és telepítése az Ajánlatkérő által biztosított informatikai
rendszerkörnyezetben, valamint 80 db (+20 db vételi opciós) felhasználói licenc biztosítása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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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)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a műszaki leírás és a szerződéses feltételek felülvizsgálata során megállapította, hogy azok
olyan mértékű módosítása szükséges, amely már a Kbt. 55. § (6) bek. előírásaiba ütközne.
Ezért az Ajánlatkérő jelen eljárás visszavonásáról, és új eljárás megindításáról döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9563/2022)
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: AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23843862244
Postai cím: Róbert Károly Körút 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holakovszki István
Telefon: +36 12020891
E-mail: net.kozbeszerzes@mvm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Optikai hálózat létesítése - GINOP-343 2. lehívás
Hivatkozási szám: EKR000053592022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232300-5
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: DDU - 2. Csoport - 11. Alcsoport
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Dunaújváros
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Optikai hálózat kivitelezése Dunántúl (DDU)- 2. Csoport - 11. Alcsoport
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GINOP-3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH
vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 2150
méter tervezett nyomvonalon, a műszaki leírásokban részletezett helyszíneken és mennyiségekben:
- Dunaújváros-1 2000 méter tervezett nyomvonal hossz,
- Dunaújváros-2 150 méter tervezett nyomvonal hossz.
(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: GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19181 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: DDU - 2. Csoport - 11. Alcsoport
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11895178202
Postai cím: Diósi Út 51
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: pantav@pantav.hu
Telefon: +36 72516666
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: 28317252
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:

45232300-5
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232300-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Dunaújváros
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Optikai hálózat kivitelezése Dunántúl (DDU)- 2. Csoport - 11. Alcsoport GINOP 3.4.3.VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH vonatkozó
jogszabályi előírásainak
megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 2150 méter tervezett nyomvonalon, a
műszaki leírásokban
részletezett helyszíneken és mennyiségekben
- Dunaújváros-1 2000 méter tervezett nyomvo nal hossz,
- Dunaújváros-2 150 méter tervezett nyomvonal hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38517252
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11895178202
Postai cím: Diósi Út 51
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: pantav@pantav.hu
Telefon: +36 72516666
Internetcím(ek): (URL) www.pantav.hu
Fax: +36 72243000
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4.1. pont
Eredeti rendelkezés:
Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzéséért nettó 28.317.252,- Ft, azaz
huszonnyolcmillióháromszáztizenhétezer-kettőszázötvenkettő Ft Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó
részére, amely egyösszegű átalánydíjként kerül meghatározásra. A Szerződés tárgya szerinti tevékenység
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alá
tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6. sz. mellékletben.
Módosított rendelkezés:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

990

Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzéséért nettó 38.517.252,- Ft, azaz
harmincnyolcmillió-ötszáztizenhétezer-kettőszázötvenkettő Ft Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó
részére, amely egyösszegű átalánydíjként kerül meghatározásra. A Szerződés tárgya szerinti tevékenység
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alá
tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés 4.4. pontja szerinti tartalékkeret összegét a jelen 2.
számú szerződésmódosítás keretében nem módosítják, azaz a tartalékkeret összege nem növekszik.
A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6. sz. mellékletben.
4.9. pont
Eredeti rendelkezés:
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt
Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító
adatokat (Megrendelő SAP rendelésszámát, a projekt azonosító számát). A számlán feltüntetendő egyéb
adatokat, valamint a számla határidőre történő kifizetésének egyéb feltételeit a KM 6.3., 6.6., 6.7. és
6.11. pontja, a számla kiállítására vonatkozó egyéb (változással nem érintett előírásait) a KM 6.5. pontja
tartalmazza. A fizetési feltételekre vonatkozó egyéb előírásokat a KM 6.3., 6.9. és 6.14. pontja tartalmazza.
Módosított rendelkezés:
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő MVM KONTÓ Zrt. (7031
Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni
kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (Megrendelő SAP
rendelésszámát, a projekt azonosító számát). A számlán feltüntetendő egyéb adatokat, valamint a számla
határidőre történő kifizetésének egyéb feltételeit a KM 6.3., 6.6., 6.7. és 6.11. pontja, a számla kiállítására
vonatkozó egyéb (változással nem érintett előírásait) a KM 6.5. pontja tartalmazza. A fizetési feltételekre
vonatkozó egyéb előírásokat a KM 6.3., 6.9. és 6.14. pontja tartalmazza.
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 2021. szeptember 8. napján a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal által a
kivitelezéshez kiadott bontási engedély (továbbiakban „Bontási engedély”) tartalma jelentősen eltér a
Dunaújvárosi Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által 2018. december 13. napján a kiviteli tervhez
kiadott útkezelői nyilatkozatban (továbbiakban „Útkezelői nyilatkozat”) foglaltaktól.
A Bontási engedélyben megnevezett helyrajzi számú területekre előírt burkolatbontási tilalmak kizárták
a kiviteli terv szerinti technológia – nyomvonalásással történő kivitelezés – alkalmazását. A kivitelezés
sikeres teljesítése érdekében technológiaváltásra volt szükség. A Megrendelő részéről megfogalmazott
többletigény, azaz a Bontási engedélynek megfelelően alkalmazott új technológia az irányított fúrás,
melynek mennyisége a Bontási engedélyben megfogalmazott előírások miatt megemelkedett és annak
díja a költségek jelentős változását, emelkedését okozta.
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
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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: 28317252 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38517252 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) pontban rögzített indokolás folytatása a szerződéses ár módosítása kapcsán:
A VI.2.2) pontban kifejtésre került körülmény olyan előre nem látható körülménynek minősül, amelyet
az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés ca) pontjának.
A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alapján a szerződés általános jellege – optikai hálózat építés – nem változik
meg a jelen szerződésmódosítás következtében. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb)
pontjának.
Az új technológia igénybevétele nem járt a szilárd burkolat felbontásának helyreállításával, ezért a
kivitelezés időigénye nem növekedett, így a szerződésben foglalt teljesítési határidő változatlan maradt.
A jelen 2. szerződésmódosítás kizárólag a szerződéses árat érinti. Az új technológia igénybevétele nettó
10.200.000,- Ft költséget jelent az Egyedi Szerződés szerinti eredeti vállalkozói díjon, valamint a nettó
2.831.725,- Ft összegű tartalékkeretből felhasználásra kerülő 2.831.638,- Ft összegen felül. Az Egyedi
Szerződés 4.1. pontja alapján az eredeti szerződéses vállalkozói díj nettó 28 317 252,- Ft. A jelen 2. számú
szerződésmódosítás során az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses ár 50 %-át. A
módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjának.
A technológiai változás műszakilag indokolt, az árváltozás pedig szükséges és arányos a műszaki
változással.
A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alapján az alkalmazott technológiát a szerződött egységtétellista
tartalmazza, díjának elszámolása a keretszerződések megkötésekor beárazott egységtétellista alapján
történik.
Megrendelő adatainak változásával kapcsolatos módosítás indoka:
Megrendelő számláit az Egyedi szerződés 4.9. pontja szerint a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: NÜSZ Zrt.) címére kell megküldeni. 2021. április 30. napjával a NÜSZ Zrt.-ből jogutód
társaságként szétválás útján létrejött, mint Kiváló Társaság az MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli
Szolgáltató Központ Zrt. (a továbbiakban: MVM KONTÓ Zrt.), és a szétválás eredményként maradt a
NÜSZ Zrt., mint Szétváló Társaság. Korábban a Szétváló Társaság (NÜSZ Zrt.) címére kellett a megkötött
szerződések alapján a számlákat kézbesíteni, a szétválást követően azonban a számlakezelési szolgáltatás
nyújtását jogutódként átvevő Kiváló Társaság (MVM KONTÓ Zrt.) részére kell a számlákat megküldeni.
- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők
részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Fentiekre figyelemmel a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, azaz a szerződés
módosítása nem minősül lényeges módosításnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (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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Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft (9509/2022)
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: Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 25352050242
Postai cím: Olof Palme Sétány 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Györgyi
Telefon: +36 305455541
E-mail: gy.kovacs@mujegpalya.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mujegpalya.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum épület-felújítása
Hivatkozási szám: EKR001261592021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum épület-felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1007 Margitsziget, hrsz: 23800/8
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör épület-felújítása
1. Lelátó épület előtér műgyanta burkolat felújítás (212 m2)
2. Lelátó épület futófolyosó felújítása (207 m2 PVC burkolat, 59 db nyílászáró)
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3. Lelátó épület torony felújítása (21 db nyílászáró)
4. Lelátó épület judo terem sportpadló cseréje (158 m2 PVC burkolat,
5. Lelátó épület fűtési rendszer cseréje (103 db fűtőtest, 1215 m csővezeték)
6. Lelátó felújítása (1515 m2 ipari padlóburkolat, 30,55 m2 műkőburkolat, 756 fm ülőpad)
Opcionális tétel:
7. Iroda épület felújítása (437 m2 festés, 27,5 m2 mázolás, 75 m2 lapburkolat)
8. Külső belső hangosítási rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25083 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum épület-felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mozaikepito.eu
Telefon: +36 309330723
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: 128587352
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

45262690-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212221-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1007 Margitsziget, hrsz: 23800/8
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör épület-felújítása
(pontos mennyiségeket az M1. melléklet tartalmazza)
1. Lelátó épület előtér műgyanta burkolat felújítás
2. Lelátó épület futófolyosó felújítása
3. Lelátó épület torony felújítása
4. Lelátó épület judo terem sportpadló cseréje
5. Lelátó épület fűtési rendszer cseréje
6. Lelátó felújítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 103862259
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mozaikepito.eu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Az Alapszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a természetben a 1007 Budapest, Margitszigeten
fekvő Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör épületeinek sportcélú közfeladatellátásra irányuló átalakítása, felújítása és az ehhez kapcsolódó kiegészítő munkák (a továbbiakban:
„Munka”) elvégzését, az Ajánlattételi felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Vállalkozó
ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka és a Munkaterület részletes
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leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. melléklete, az 1. sz. szerződésmódosítás M1. sz. melléklete, az
Ajánlattételi felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. Az Alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a tételes költségvetésben feltüntetett
mennyiségű szerinti munkákat:
nettó 103 862 259 Ft + ÁFA, azaz nettó százhárommillió-nyolcszázhatvankettőezer-kettőszázötvenkilenc
forint plusz Általános Forgalmi Adó.
3. Az Alapszerződés 5.4. pont 2-5. bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
Vállalkozó az építési munkaterület átadásától számított 15 (tizenöt) napon belül előleg kifizetését
igényelheti, amelynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az alaptételekre vonatkozó (az
opciós tételek nélkül számított) nettó ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összeg. Az előleg összege
a vállalkozói díjba beleszámít. Vállalkozó az igényelt előleggel legkésőbb a végszámlában köteles
elszámolni.
A Vállalkozó a vállalkozói díjról a Megrendelő által igazolt tételes kimutatás alapján elszámolt 3 db
részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
Irányadó a Kbt. 27/A. § rendelkezése.
Fizetési ütemezés:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti számláit a Megrendelő részére az adott ütemben tételesen
kimutatott teljesítésének megfelelő nettó összeggel nyújthatja be a kötelezettségteljesítés dokumentált
megvalósulásának alábbi mértékeinél:
• az 1. részszámla: 32 145 684 Ft+áfa,
• a 2. részszámla: 19 287 410 Ft+áfa,
• a 3. részszámla: 19 287 410 Ft+áfa,
• majd a végszámla valamennyi kivitelezési feladat elkészülése után, 100%-os megvalósult értéknél a
műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően: 33 141 755 Ft+áfa.
4. Az Alapszerződés 17.11 pontja az alábbi ponttal bővül:
7. számú melléklet: Az 1. sz. szerződésmódosítása M1. sz. melléklete
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) Felek a tételes elszámolású alapszerződés (ASZ) 3. sz. mellékletét képező
tételes költségvetésben szereplő mennyiségektől való eltérések alapján és az ASZ 5.2.1 pont 4.
bekezdésében meghatározottaknak megfelelően elkészítették a végleges műszaki tartalmat, amelyet az
M1. sz. melléklet tartalmaz. Szerződő Felek rögzítik, hogy a végleges műszaki tartalom szűkebb (kevesebb),
mint az ASZ 3. sz. mellékletét képező tételes költségvetés.
B) Vállalkozó az ASZ 5.2.1 pont 1. bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az A) pont szerinti
végleges műszaki tartalom szerint elvégzett munka ellenértékére jogosult. Az A) pont szerinti műszaki
tartalom változás következtében a vállalkozói díj összege csökken.
C) A vállalkozói díj B) pont szerinti változása miatt, valamint a már kifizetett előleg- és részszámlák
alapján az ASZ 5.4 pontban meghatározott fizetési ütemezés módosítása, illetve egyértelműsítése vált
szükségessé. Felek rögzítik, hogy a 4. és az 5. részszámlákat elhagyják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
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Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 128587352 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 103862259 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Jelen szerződésmódosítás az ellenszolgáltatás változásának tekintetében összhangban van a Kbt. 141. §ával, annak (2)-(3) bekezdéseivel az alábbiak szerint:
- a tárgyi szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses
érték 15%-át (az ellenérték csökken), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás jogcíme az ellenszolgáltatás változásának tekintetében: Kbt. 141. § (2) bekezdés b)
pont.
2. Jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalom és a fizetési ütemezés változásának tekintetében
összhangban van a Kbt. 141. §-ával, annak (6) bekezdéseivel az alábbiak szerint. A szerződésmódosítás
nem lényeges, mert
a) az Alapszerződés tételes elszámolású jellege a szerződésmódosítás után sem változik,
b) a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
c) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;
d) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
nem terjeszti ki új elemre.
3. Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben
maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Buják Község Önkormányzata (9748/2022)
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: Buják Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45591732
Postai cím: Kossuth Út 9.
Város: Buják
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3047
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Gábor
Telefon: +36 32488488
E-mail: bujak@globonet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bujak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Buják orvosi rendelő napelemes rendszer telepítése
Hivatkozási szám: EKR000017022021
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: Buják orvosi rendelő napelemes rendszer telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3047 Buják, Deréksor út 10-1, hrsz.: 475/1
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési munkák:
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- 3 db Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono
vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer
egységből építve, 5 kWp teljesítményig NRG Services 2.00-5.00 kVA teljesítmény értékig napelemes
rendszer kompletten, amely tartalmaz 270Wp napelem modulokat tetősíkból kiemelt tartószerkezeten,
hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben
ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC oldali Socomec típusú túláram és túlfeszültség védelmet és AC
oldali Schneider típusú túláram és túlfeszültség védelmet, Csz: NRG_2.00-5.00 PV
A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
09024 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Buják orvosi rendelő napelemes rendszer telepítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/12 (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: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88820802
Postai cím: Orgona Út 10
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
E-mail: silver2009kft@gmail.com
Telefon: +36 202486186
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: 1499000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3047 Buják, Deréksor út 10-1, hrsz.: 475/1
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési munkák:
- 3 db Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono
vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer
egységből építve, 5 kWp teljesítményig NRG Services 2.00-5.00 kVA teljesítmény értékig napelemes
rendszer kompletten, amely tartalmaz 270Wp napelem modulokat tetősíkból kiemelt tartószerkezeten,
hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben
ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC oldali Socomec típusú túláram és túlfeszültség védelmet és AC
oldali Schneider típusú túláram és túlfeszültség védelmet, Csz: NRG_2.00-5.00 PV
A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1499000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88820802
Postai cím: Orgona Út 10
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
E-mail: silver2009kft@gmail.com
Telefon: +36 202486186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §. (6) bekezdés alapján az
alábbiak szerint módosítják. A módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy nem határoz meg olyan
feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az
eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik
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ajánlat nyertességét lehetővé tette volna, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az
eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségéhez képest jelentős új elemre.
A szerződés 10. Fizetési feltételek pontjának 10.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
10.1. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás önkormányzati önerőből, saját forrásból történik utófinanszírozással.
Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 5 %-a erejéig nyújt előleget.
Az ellenérték teljesítésére, az előleg kifizetésére továbbá a részszámlázásra a 322/2015. (X.30.) Kormány
Rendelet 30. §-a az irányadó.
Megrendelő a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéséire tekintettel teljesíti.
A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanok 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: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként folytatta
le, mivel az eljárás elindításkor nem állt rendelkezésre a szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet.
A közbeszerzési dokumentumokban és a Vállakozóval kötött feltételes szerződésben meghatározta,
hogy a támogatónál a hiányzó forrás biztosítása érdekében a Vállalkozási szerződés fedezetéül szolgáló
TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023 azonosító számú támogatási szerződés módosítását kezdeményezi. A
szerződés Kbt. 131.§ (9) bekezdése szerint került aláírásra azzal a kitétellel, hogy a támogatási szerződés
jóváhagyását követően lép hatályba. Megrendelőnek nem ítélték meg a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023
azonosító számú pályázatból a hiányzó pénzügyi fedezetet, de szükségesnek tartja a napelemes rendszer
telepítésnek megvalósítlását így a mellett döntött, hogy a hiányzó forrást saját forrásból biztosítja.
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: 1499000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1499000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (9228/2022)
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: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46866132
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posteiner Judit
Telefon: +36 305791670
E-mail: judit.posteiner@erifa.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujnemzedek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujnemzedek.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Belföldi csoportos személyszállítás”
Hivatkozási szám: EKR001097762020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60172000-4
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: „Belföldi csoportos személyszállítás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60172000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország területe, egyedi megrendelőben rögzített helyszínek
szerint.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által kezelt európai uniós EFOP-1.2.3VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című
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kiemelt projekt szakmai megvalósításához kapcsolt Belföldi Csoportos Személyszállítás biztosítása az
Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. részére.
Nyertes ajánlattevő feladata a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
időtartama alatt (szerződés aláírásától 12-hónapig) az ajánlatkérőnél eseti jelleggel felmerülő belföldi
csoportos személyszállítási igények kielégítése az ajánlatok bontásakor érvényes fedezet összegéig az
alábbi, szállítandó személyek száma szerinti buszkategóriák valamelyikével, utanként átlagosan 250 km-rel
számolva:
1. kategória: 1-8 ülőhellyel rendelkező mini busz (sofőr nélkül számítva)
2. kategória: 25-49 ülőhellyel rendelkező nagy busz (sofőr nélkül számítva)
Tervezett mennyiség kategóriánként:
1. kategória: alapmennyiség: 7750 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 31 alkalmat tervez, átlagosan 250
km/alkalommal számolva(tervezett 248 fő).
Opciós mennyiség: 2250 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 9 alkalmat tervez átlagosan 250
km/alkalommal számolva(tervezett 72 fő).
2. kategória: alapmennyiség: 12.500 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 50 alkalmat tervez átlagosan 250
km/alkalommal számolva(tervezett 2450fő).
Opciós mennyiség: 3500 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 14 alkalmat tervez átlagosan
250 km/alkalommal számolva(tervezett 686fő).
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő mindkét kategória esetén kizárólag az
alapmennyiségre(km) eső vállalkozói díj lehívására vállal kötelezettséget. Az alapmennyiségre vonatkozó
vállalkozói díj az alapmennyiségként megadott kilométer és kilométer díj szorzatának és a megrendelt
alkalom és napi díj szorzatának összege.
A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek
rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell
rendelkezésre állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott
időtartamon belül.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által
megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségek,
- autópálya díj, biztosítási, kiállási/napi díj költségeket, hibaelhárítási költségeket és kockázatot,sofő(ök)
bér- és járulékköltségét.
Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer és az adott napi díj összege képezi.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

1005

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05008 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Belföldi csoportos személyszállítás”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65584040
Postai cím: Ringató Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: info@levissimo.hu
Telefon: +36 209233784
Internetcím(ek): (URL) www.levissimo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19734000
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):

60172000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60172000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország területe, egyedi megrendelőben rögzített helyszínek
szerint.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által kezelt európai uniós EFOP-1.2.3VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című
kiemelt projekt szakmai megvalósításához kapcsolt Belföldi Csoportos Személyszállítás biztosítása az
Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. részére.
Nyertes ajánlattevő feladata a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
időtartama alatt (szerződés aláírásától 12-hónapig) az ajánlatkérőnél eseti jelleggel felmerülő belföldi
csoportos személyszállítási igények kielégítése az ajánlatok bontásakor érvényes fedezet összegéig az
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alábbi, szállítandó személyek száma szerinti buszkategóriák valamelyikével, utanként átlagosan 250 km-rel
számolva:
1. kategória: 1-8 ülőhellyel rendelkező mini busz (sofőr nélkül számítva)
2. kategória: 25-49 ülőhellyel rendelkező nagy busz (sofőr nélkül számítva)
Tervezett mennyiség kategóriánként:
1. kategória: alapmennyiség: 7750 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 31 alkalmat tervez, átlagosan 250
km/alkalommal számolva(tervezett 248 fő).
Opciós mennyiség: 2250 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 9 alkalmat tervez átlagosan 250
km/alkalommal számolva(tervezett 72 fő).
2. kategória: alapmennyiség: 12.500 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 50 alkalmat tervez átlagosan 250
km/alkalommal számolva(tervezett 2450fő).
Opciós mennyiség: 3500 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 14 alkalmat tervez átlagosan
250 km/alkalommal számolva(tervezett 686fő).
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő mindkét kategória esetén kizárólag az
alapmennyiségre(km) eső vállalkozói díj lehívására vállal kötelezettséget. Az alapmennyiségre vonatkozó
vállalkozói díj az alapmennyiségként megadott kilométer és kilométer díj szorzatának és a megrendelt
alkalom és napi díj szorzatának összege.
A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek
rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell
rendelkezésre állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott
időtartamon belül.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által
megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségek,
- autópálya díj, biztosítási, kiállási/napi díj költségeket, hibaelhárítási költségeket és kockázatot,sofő(ök)
bér- és járulékköltségét.
Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer és az adott napi díj összege képezi.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19734000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65584040
Postai cím: Ringató Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
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Ország: Magyarország
E-mail: info@levissimo.hu
Telefon: +36 209233784
Internetcím(ek): (URL) www.levissimo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A hatályos szerződés V. A szerződés hatálya cím 5.1. pontjának első bekezését a Felek közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
"Szerződő felek a jelen szerződést az aláírástól számított, 3.1. pontban meghatározott keretösszeg
kimerüléséig, de legfelejebb 2022. szepte,ber 18. napig tartó hatáorzott időtartamra kötik. Amennyiben a
Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó
aláíró aláíárának napja."
Felek közös megegyezéssel a Szerződés 5.1. pontjának második bekezdését módosítják, és az alábbi
bekezdés lép a helyébe:
"Felek rögzítik, hogy a Projekt fizikai zárásának időpontja 2022.12.31. A szerződés időtartama nem nyúlhat
túl a projekt fizikai zárásának napján."
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 Felek a szerződést a 3.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de
legfelejebb 12 hónap hatáozott időtartamra kötötték, melynek értelmében a szerződés 2022. március 18.
napjáig marad hatályban. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg ezen időpontig nem merül ki, tehát pénzügyi
feezet rendelkezésre áll. Felek jelen szerződésmódosításban megállapodnak, hogy közös megegyezéssel,
tekintettel a Szerződés 5.1. pontjának utolsó bekezdésében foglaltakra 6 hónappal 2022. szeptember 18.
napjéig meghosszabbítják a keretszerződés hatályát. A rendelkezésre álló keretösszegből 2022. március
18. napjáig 2.136.887,- Ft + ÁFA összeg került kifizetésre Vállalkozó részére.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19734000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19734000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jogszabályi alapja:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján jogszerű, mivel
az 1.1. pontban jelzett közbeszerzési eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzítésre került a
vállalkozói keretszerződés tervezetének 5.1. pontja a jvöőbeli szerződésmódosítás lehetősége és annak
körülményei. A hivatkozott rendelkezés továbbá pontosan rögzíti az időbeli hatály módosításának pontos
feltételét és lehetséges időtartamát is. A módosítás a fentieken túl nem érinti a szerződés általános
jellegét, azaz a szerződés tárgya, valamint felek jogai és kötelezettségei ugyanazok maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kaposvári Tankerületi Központ (9703/2022)
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: Kaposvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835176214
Postai cím: Szántó Utca 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajai Csilla
Telefon: +36 82795214
E-mail: csilla.vajai@kk.gov.hu
Fax: +36 82795214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/kaposvar
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaépületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000640772021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Segesd, iskolaépület felújítása
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: segesdi 4. hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. Lábazat- és homlokzatfestés készítése (885 m2)
o Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig (82 m2)
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o Szórt nemesvakolat készítése homlokzaton, ereszaljon weber.ter classic S nemesvakolat szórt, Kód: S000,
fehér (885 m2)
o Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS
lábazati alapvakolat Kód: 231P (82 m2)
o Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel (885 m2)
o Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között (80 fm)
o Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPlex W univerzális sziloxánnal javított
akrilátdiszperziós alapozó (885 m2)
o Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően
előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen StoColor Maxicryl matt, tiszta akrilát kötőanyagú
homlokzatfesték, erősen víztaszító, fehér színben (885 m2)
o Diszperziós festések, műgyanta kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés,
megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két
rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit PuraColor – emelt minőségű műgyanta
lábazatfesték (fehér 0019, 0018) (82 m2)
o Párkány festése (41,5 m2)
2. Előlépcsők felújítása
3. Acél rácsos tetőszerkezet megerősítése, fedés cseréje, bádogos munkák (410 m2)
o Rácsos szerkezetű tető megerősítése
o Acélfelületek mázolása (59 m2)
o Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt (410 m2)
o Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés
terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve
DÖRKEN DELTA MAXX PLUSZ páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávval, 1,5 m × 50 m (410 m2)
o Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm (410 m2)
o Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése (410 fm)
o Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, vasszerkezetre erősítve, 100
cm²keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x100 mm-es (410 fm)
o Eresz és orompárkány kialakítása glasroc X anyagból (41,5 m2)
o Cserépfedés bontása (410 m2)
o Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max.
1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA-L
cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben (410 m2)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedés készítése, egytagos íves kúpcseréppel LINDAB
Topline Roca CR-R íves kúpelem, Ø150 mm, hossz: 400 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben
(25,5 fm)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedéshez végzáró elhelyezése LINDAB Topline Roca
CCR-R íves kúpelem véglezáró, Ø150 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben (2 db)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, oromzati lezárás kialakítása, oromszegély elemmel vagy
oromszegély lappal (jobbos-balos) LINDAB Topline Roca FR-R oromszegély, hossz: 1400 mm, Kőzúzalékos
bevonattal, standard színben (32 fm)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, ereszszegély elhelyezése LINDAB Topline Roca SS-R ereszszegély, hossz: 1400 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben (51 fm)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, fém hóvágó elhelyezése MASTERPLAST Roofbond AC
hóvágó acéllemezhez (160 db)
o Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig (51 fm)
o Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig (35 fm)
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o Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott
acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm
(51 fm)
o Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből
ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű,
Ø120 mm horganyzott acél, belső korc (35 fm)
o Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélesség felett SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez
501-550 mm kiterített szélességben (7 db)
4. Villanyszerelési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
26355 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Segesd, iskolaépület felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/20 (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: Benedek Generál Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23566611214
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./206
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: sandor.benedek@benedekgeneral.hu
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33788428
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
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VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

1012

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: segesdi 4. hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. Lábazat- és homlokzatfestés készítése (885 m2)
o Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig (82 m2)
o Szórt nemesvakolat készítése homlokzaton, ereszaljon weber.ter classic S nemesvakolat szórt, Kód: S000,
fehér (885 m2)
o Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS
lábazati alapvakolat Kód: 231P (82 m2)
o Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel (885 m2)
o Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között (80 fm)
o Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPlex W univerzális sziloxánnal javított
akrilátdiszperziós alapozó (885 m2)
o Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően
előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen StoColor Maxicryl matt, tiszta akrilát kötőanyagú
homlokzatfesték, erősen víztaszító, fehér színben (885 m2)
o Diszperziós festések, műgyanta kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés,
megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két
rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit PuraColor – emelt minőségű műgyanta
lábazatfesték (fehér 0019, 0018) (82 m2)
o Párkány festése (41,5 m2)
2. Előlépcsők felújítása
3. Acél rácsos tetőszerkezet megerősítése, fedés cseréje, bádogos munkák (410 m2)
o Rácsos szerkezetű tető megerősítése
o Acélfelületek mázolása (59 m2)
o Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt (410 m2)
o Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés
terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve
DÖRKEN DELTA MAXX PLUSZ páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávval, 1,5 m × 50 m (410 m2)
o Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm (410 m2)
o Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése (410 fm)
o Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, vasszerkezetre erősítve, 100
cm²keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x100 mm-es (410 fm)
o Eresz és orompárkány kialakítása glasroc X anyagból (41,5 m2)
o Cserépfedés bontása (410 m2)
o Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max.
1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA-L
cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben (410 m2)
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o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedés készítése, egytagos íves kúpcseréppel LINDAB
Topline Roca CR-R íves kúpelem, Ø150 mm, hossz: 400 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben
(25,5 fm)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedéshez végzáró elhelyezése LINDAB Topline Roca
CCR-R íves kúpelem véglezáró, Ø150 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben (2 db)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, oromzati lezárás kialakítása, oromszegély elemmel vagy
oromszegély lappal (jobbos-balos) LINDAB Topline Roca FR-R oromszegély, hossz: 1400 mm, Kőzúzalékos
bevonattal, standard színben (32 fm)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, ereszszegély elhelyezése LINDAB Topline Roca SS-R ereszszegély, hossz: 1400 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben (51 fm)
o Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, fém hóvágó elhelyezése MASTERPLAST Roofbond AC
hóvágó acéllemezhez (160 db)
o Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig (51 fm)
o Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig (35 fm)
o Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott
acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm
(51 fm)
o Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből
ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű,
Ø120 mm horganyzott acél, belső korc (35 fm)
o Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélesség felett SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez
501-550 mm kiterített szélességben (7 db)
4. Villanyszerelési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37266196
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Benedek Generál Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23566611214
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./206
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: sandor.benedek@benedekgeneral.hu
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
6.1 Megrendelő kötelezi magát, hogy az ajánlat részét képező költségvetésben részletezett munkák
elvégzéséért a Vállalkozónak 33.788.428,- Ft, azaz harminchárommillió-hétszáznyolcvannyolcezernégyszázhuszonnyolc forint átalány vállalkozói díjat fizet.
Ezen túlmenően megrendelő köteles a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező pótmunka
részletező dokumentumban foglalt pótmunkák elvégzéséért további bruttó 3.477.768-Ft azaz
hárommillió-négyszázhetvenhétezer-hétszázhatvannyolc forint vállalkozói díjat megfizetni.
6.7 A teljesítés során 1 db végszámla (az előlegszámlát nem számítva) benyújtásának lehetősége
biztosított az alábbiak szerint:
- a teljes nettó vállalkozói díj 100 %-ának megfelelő összegről, valamint a teljes pótmunka ellenértékéről
az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt
követően.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1. Felek a fenti szerződés 6.1. és 6.7 pontját közös megegyezéssel a Kbt.
141. § (2) bekezdés b) pontja alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül az alábbiak szerint
módosítják, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti
szerződéses érték 15%-át és a jelen módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg,
illeszkedik z eredeti szerződés jellegéhez. A Közbeszerzési Hatóság 2020/180 útmutatója megerősíti,
hogy a gyakorlat szerint a pótmunka megrendelése a Kbt. 141 § (2) bekezdése szerinti úgynevezett
de minimis szerződésmódosításként kezelhető. A módosításra műszaki okokból került sor, mivel a
kivitelezési munkák megvalósítása során pótmunka igények merültek fel, melyeket a vállalkozó jelzett és
melyeket a megrendelő műszaki ellenőre jogosnak ismert el. Az építési naplóban felek a pótmunkákat
dokumentálták.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33788428 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37266196 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kozármisleny Város Önkormányzata (9781/2022)
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: Kozármisleny Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16985827
Postai cím: Pécsi Utca 124.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóli Erzsébet
Telefon: +36 72570919
E-mail: boli.erzsebet@kozarmisleny.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozarmisleny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben
Hivatkozási szám: EKR001006672020
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: 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tere,
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Hrsz.: 3145/2
A közbeszerzés mennyisége: 1 db vállalkozási szerződés 4 csoportos új bölcsőde építésére
Kozármislenyben. Jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
Tervfejezetek főbb munkanemei:
AKADÁLYMENTESÍTÉS: akadálymentes parkoló helyének kijelölése és kialakítása,
akadálymentes gyalogos útvonalak kialakítása,
az épületen belüli akadálymentes közlekedés kialakítása,
a megfelelő méretű nyílászárók kiválasztása,
akadálymentes vizesblokk (wc) kijelölése és kialakítása,
infokommunikációs rendszer kialakítása.
ÉPÍTÉSZET:egy 714,17 m2 nettó alapterületű, földszint + padlástér kialakítású épület kerül kialakításra,
négy darab csoportszobával és a csatlakozó központi épületrésszel.A telekre víz, gáz,villany, szennyvíz
közművek be vannak vezetve. A tervezett épület legmagasabb pontja a 12 métert nem haladja meg.A
telek meglévő,közterülettel határos vonalán 1,5 m magas áttört kerítés létesül.A telek jelenleg nem
rendelkezik közút kapcsolattal.A közútkapcsolat a beruházás során létesül. A parkolóigény telekhatáron
belül kerül kialakításra.
GÉPÉSZET:belső vízellátás, tűzivízellátás, csatornázás,hőellátás, fűtés,hűtés,gázellátás,szellőzés.
GYENGEÁRAM:strukturált számítógép- és telefonhálózat kialakítása; CCTV rendszer kialakítása;telefon
alközpont, kaputelefon és kódzáras beléptető rendszer kialakítása;behatolásjelző rendszer, tűzjelző
rendszer kialakítása.
KÜLSŐ KÖZMŰ: víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetés kialakítása.
TÁJÉPÍTÉSZET: szabadidő és sport burkolat készítése, kert és parképítési munkák, kültéri játékok.
VILLAMOSSÁG: kisfeszültségű hálózat kialakítása, világítási berendezések, tartalékvilágítás kialakítása,
épületgépészet, vápacsatorna fűtés kialakítása, gyengeáramú berendezések kialakítása, villámvédelem
kialakítása, napelemes berendezés telepítése .
További tervfejezetek: STATIKA, ÚTÉPÍTÉS,TŰZVÉDELEM.
Főbb mennyiségek tevékenységek szerinti megosztásban:
1. Építőmesteri munkák 714,17 m2 nettó alapterületű épület építése.
2. Épületgépészet:
2.1 Fűtés padlófűtés 480m,
2.2 Gázszerelés gázvezeték 39 m, 1 db gázóra,
2.3 Hűtés split klíma 1 db, 172 m klíma csővezeték,
2.4 Szellőzés légcsatorna 110 m,
2.5 Víz- csatorna vizes berendezés szerelése 67 db.
3. Épületvillamosság védőcső 3520 m, 167 db világítótest.
4. Gyengeáramú rendszerek 714,17 m2-en vezetékelés.
5. Útépítés 960,98 m2 burkolt felület.
6. Zöldfelület fejlesztés, parkosítás 2486,42 m2 zöldfelület.
7. Külső közmű fejlesztés:
7.1 Vízellátás 88 m külső vízvezeték építés,
7.2 Szennyvíz elvezetés 58 m szennyvízvezeték építés,
7.3 Csapadékvíz elvezetés 260,5 m csapadékvíz elvezető kiépítése.
8. Akadálymentesítés 1 dv akadálymentes wc. kialakítása.
A telek területe: 0,4285 ha.
Tervezett beépítettség: 839,89 m2/42,85=19,60 % < 30 %.
Tervezett burkolt felületek:958,69 m2.
Zöldfelület: 2486,42 m2.
Az építési engedély ÉTDR azonosító száma: 202000100360.
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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.
(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: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00005
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03391 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/23 (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: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: geplakkft@gmail.com
Telefon: +36 209821220
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: 364867645
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tere,
Hrsz.: 3145/2
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 db vállalkozási szerződés 4 csoportos új bölcsőde építésére
Kozármislenyben. Jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
Tervfejezetek főbb munkanemei:
AKADÁLYMENTESÍTÉS: akadálymentes parkoló helyének kijelölése és kialakítása,
akadálymentes gyalogos útvonalak kialakítása,
az épületen belüli akadálymentes közlekedés kialakítása,
a megfelelő méretű nyílászárók kiválasztása,
akadálymentes vizesblokk (wc) kijelölése és kialakítása,
infokommunikációs rendszer kialakítása.
ÉPÍTÉSZET:egy 714,17 m2 nettó alapterületű, földszint + padlástér kialakítású épület kerül kialakításra,
négy darab csoportszobával és a csatlakozó központi épületrésszel.A telekre víz, gáz,villany, szennyvíz
közművek be vannak vezetve. A tervezett épület legmagasabb pontja a 12 métert nem haladja meg.A
telek meglévő,közterülettel határos vonalán 1,5 m magas áttört kerítés létesül.A telek jelenleg nem
rendelkezik közút kapcsolattal.A közútkapcsolat a beruházás során létesül. A parkolóigény telekhatáron
belül kerül kialakításra.
GÉPÉSZET:belső vízellátás, tűzivízellátás, csatornázás,hőellátás, fűtés,hűtés,gázellátás,szellőzés.
GYENGEÁRAM:strukturált számítógép- és telefonhálózat kialakítása; CCTV rendszer kialakítása;telefon
alközpont, kaputelefon és kódzáras beléptető rendszer kialakítása;behatolásjelző rendszer, tűzjelző
rendszer kialakítása.
KÜLSŐ KÖZMŰ: víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetés kialakítása.
TÁJÉPÍTÉSZET: szabadidő és sport burkolat készítése, kert és parképítési munkák, kültéri játékok.
VILLAMOSSÁG: kisfeszültségű hálózat kialakítása, világítási berendezések, tartalékvilágítás kialakítása,
épületgépészet, vápacsatorna fűtés kialakítása, gyengeáramú berendezések kialakítása, villámvédelem
kialakítása, napelemes berendezés telepítése .
További tervfejezetek: STATIKA, ÚTÉPÍTÉS,TŰZVÉDELEM.
Főbb mennyiségek tevékenységek szerinti megosztásban:
1. Építőmesteri munkák 714,17 m2 nettó alapterületű épület építése.
2. Épületgépészet:
2.1 Fűtés padlófűtés 480m,
2.2 Gázszerelés gázvezeték 39 m, 1 db gázóra,
2.3 Hűtés split klíma 1 db, 172 m klíma csővezeték,
2.4 Szellőzés légcsatorna 110 m,
2.5 Víz- csatorna vizes berendezés szerelése 67 db.
3. Épületvillamosság védőcső 3520 m, 167 db világítótest.
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4. Gyengeáramú rendszerek 714,17 m2-en vezetékelés.
5. Útépítés 960,98 m2 burkolt felület.
6. Zöldfelület fejlesztés, parkosítás 2486,42 m2 zöldfelület.
7. Külső közmű fejlesztés:
7.1 Vízellátás 88 m külső vízvezeték építés,
7.2 Szennyvíz elvezetés 58 m szennyvízvezeték építés,
7.3 Csapadékvíz elvezetés 260,5 m csapadékvíz elvezető kiépítése.
8. Akadálymentesítés 1 dv akadálymentes wc. kialakítása.
A telek területe: 0,4285 ha.
Tervezett beépítettség: 839,89 m2/42,85=19,60 % < 30 %.
Tervezett burkolt felületek:958,69 m2.
Zöldfelület: 2486,42 m2.
Az építési engedély ÉTDR azonosító száma: 202000100360.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 418414826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: geplakkft@gmail.com
Telefon: +36 209821220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. A módosítás tartalma
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Felek közös megegyezéssel a szerződés VI. fejezetének 1. pontját és a VIII. fejezetének 2. pontját az
alábbiak szerint módosítják:
Módosítandó szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 364 867 645.- Ft azaz nettó háromszázhatvannégymillió-nyolcszázhatvanhétezer-hatszáznegyvenöt
forint vállalkozói díj illeti meg, és a teljesítést terheli
+ 98 514 264.- Ft (27 %ÁFA) azaz kilencvennyolcmillió-ötszáztizennégyezer-kettőszázhatvannégyforint
ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó463 381 909.- Ft, azaz bruttó négyszázhatvanhárommillió-háromszáznyolcvanegyezerkilencszázkilenc forint
VIII. Határidők
2.) Befejezés
A munkaterület átadástól számított 11 hónap. Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával
előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
Módosított szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 418 414 826- Ft azaz nettó négyszáztizennyolcmillió-négyszáztizennégyezer-nyolcszázhuszonhat
forint vállalkozói díj illeti meg, és a teljesítést terheli
+ 112 972 003- Ft (27 %ÁFA) azaz egyszáztizenkettőmillió-kilencszázhetvenkettőezer-háromforint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 531 386 829 - Ft, azaz bruttó ötszázharmincegymillió-háromszáznyolcvanhatezernyolcszázhuszonkilenc forint
VIII. Határidők
2.)Befejezés
A munkaterület átadástól számított 12 hónap. Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával
előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt.141.§-ban foglalt rendelkezések
szerint megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:1.A szerződés VI.
fejezetének 1.pontjában foglalt vállalkozói díj változása kapcsán:A Kbt. 141.§ (2) A szerződés-a (4) vagy (6)
bek.-ben foglalt feltételek vizsgálata nélkül-új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a
módosítás eredményeként az ellenérték növekedése-vagy több módosítás esetén azok nettó összértékenem éri el az alábbi értékek egyikét sem
b) * szolgáltatás,árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
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A jelen szerződésmódosítással a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti
szerződéses érték 15%-át, az annak 14,67 %-a. Folyt. VII.1)
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 364867645 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 418414826 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folyt.:A tárgyi szerződésmód.-ban egyáltalán nincsen szó a teljesítési feladatok,létrehozandó
eredmények változásáról,vagy új beszerzési szükségletről,új megvalósítandó feladatról,vagy elérendő
eredményről.Nem többlet-és nem is pótmunkák eredményezték a vállalkozói díj emelésének a
szükségességét.Ezen felül a vállalkozói díj módosításának jogszerűségét Felek a Kbt.141.§(4)bek.
c)pontja alapján is megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek: 1.A
Kbt.141.§(4)bek. c) pont ca) alpontja-a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,amelyeket
az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:Szerződő felek a vállalkozói díj emelése
kapcsán indokként rögzítik,hogy a közbeszerzési eljárásban 2020.évben az ismert piaci árakon kalkulált
vállalkozói díj és 2021.évben a piacon realizálódott árak között jelentős árdrágulás tapasztalható,amely
olyan mértékben befolyásolja Vállalkozó eredeti ajánlati árát,mellyel előzetesen nem számolhatott.A
2021-es gazdasági év közepén a gazdasági szereplők drasztikus áremelkedéssel találkozhattak,a fa-,az
acélipari és a szigetelőanyag termékek ára akár meg is duplázódott,mely folyamatokra jelentős kihatással
volt COVID világjárvány nem várt,huzamosabb fennállta is.Ez a Vállalkozó által a szerződés megkötésekor
mértékében is olyan előre nem látott körülménynek tekinthető,amellyel számolni nem lehetett,neki
nem felróható.Az első és második járvány hullámot követő újranyitás eredményeképp bekövetkező
gazdasági hatásmechanizmusok több termék esetén teljesen felborították az építőipar kereslet-kínálat
egyensúlyát és az alapanyagárak drámai emelkedését eredményezték.A fentiekre figyelemmel a
szerződés teljes időtartamát érintően az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége sajtóközleménye
szerint 25-30%-os piaci áremelkedés volt megállapítható az építőipari kivitelezési ágazatot érintően.A
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat egységárai 2020.évi vállalásnak minősülnek,az akkori
piaci viszonyok között,azonban a piaci viszonyok változása a szerződéskötést követően a szerződés
egyensúlyát Vállalkozó terhére olyan mértékben megbontotta,mely már a rendes üzleti kockázat körét
meghaladja.Mindezekre tekintettel a kivitelezési munka nagyságrendjét érintő előre nem látható
körülmények költségvonzata a közbeszerzési eljárásban benyújtott és annak eredményeként megkötött
Vállalkozási Szerződésben meghatározott átalánydíjban nem volt kalkulálható.Vállalkozó az elmúlt 5 év
ismert inflációs statisztikai átlagának(7,06%) figyelembe vételével nyújtotta be 2020.évben a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatát,ezen átlagot meghaladó piaci árváltozás a rendes üzleti kockázat körébe nem
tartozik,azt meghaladó.Felek számára nem volt előre látható,hogy a normál üzleti kockázat körében
elvárható,azt meghaladó változás eredményeként a szerződés egyensúlya a Vállalkozó jogos gazdasági
érdekeit sértve,a terhére megbomlik és a jelenlegi szerződéses jogviszony fenntartása szerződésmód.
nélkül a vállalás és így megrendelői oldaltól a fejlesztés ellehetetlenülését eredményezné.Mindezekre
figyelemmel a szerződéskötéskor előre nem látható többletkockázatok kompenzálására felek a
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Kbt.141.§(2) b) pontjában foglalt jogalap szerint az alapszerződéses érték ismert árindexálással kalkulált
díja és a 2021.évben kialakult,alátámasztott piaci árak változásának különbözeti értéke szerinti mértékű
vállalkozói díj emelésében állapodnak meg.
2.A Kbt.141.§(4)bek.c) pont cb) alpontja-a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:A
jelen szerződésmód.-al a szerződés jellege nem változik,a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/
download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12.oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés
jellege egyáltalán nem változik.A tárgyi szerződésmód.-ban egyáltalán nincsen szó a teljesítési
feladatok,létrehozandó eredmények változásáról,vagy új beszerzési szükségletről,új megvalósítandó
feladatról,vagy elérendő eredményről.Nem többlet-és nem is pótmunkák eredményezték a vállalkozói díj
emelésének a szükségességét.
3.A Kbt.141.§(4) bek. c) pont cc) alpontja-az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés
értékének 50%-át:A jelen szerződésmód.-al az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses
érték 50%-át,az annak 14,67 %-a.
2.A szerződés VIII.fejezetének 2.pontjában foglalt teljesítési határidő változása kapcsán:A jelen módosítás
jogszerűségét Felek a Kbt.141.§(4)bek.c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő
feltételek együttesen teljesülnek:
1.A Kbt.141.§ (4)bek.c) pont ca) alpontja-a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,amelyeket az
ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
1.COVID világjárvány
A COVID világjárvány okozta egészségügyi következmények Vállalkozót is elérték.2021.03.24.
napján tájékoztatta Megrendelőt,hogy azonnali hatályú rendkívüli szabadságot volt kénytelen
elrendelni valamennyi munkavállalójánál,tekintettel a- pozitív teszteredményekkel igazoltan-,több
munkavállalót érintő megbetegedésekre és a járvány elterjedését megelőző intézkedések megtétele
miatt.Ezzel egyidejűleg gondoskodott a munkaterület őrzéséről és az állagromlás megelőzéséről.
Vállalkozó 2021.04.06.napján a munkaterületre ismételten felvonult és folytatta a kivitelezést.A
tájékoztatást és a kivitelezési tevékenység folytatása az építési naplóban is rögzítésre került.A
megbetegedések a teljes irodai,előkészítő,operatív munkaköröket ellátó kollektívát érintették,így
a munkaszervezés,anyaggazdálkodás és anyagrendelés irányítása a piacon tapasztalható amúgy is
lelassult folyamatokon túli időhátrányokat szenvedett,amire tekintettel a megbetegedések teljesítési időt
befolyásoló,akadályozó időtartama a megbetegedések időtartamával együtt 1hónapos akadályt jelentett
a teljesítés folytonosságában.
2. Anyagkiváltás
A kivitelezés során több esetben a beépítésre kerülő anyagok beszerzése a teljesítési határidőn belül
akadályokba ütközött.A kivitelezés során a külső dekorburkolatkènt funkcionàló kompakt lemez,a
Viessmann Vitodens 100 32 kw-os kazán,valamint az előregyártott egyedi kerítés fedlap beszerzése a
teljesítési határidőn belül akadályokba ütközött.Ennek egyik oka,hogy a COVID19 koronavírus járvány
miatt sérültek az ellátási láncok(alapanyag hiányok léptek fel világszerte,a gyártás csökkent kapacitáson
zajlik),Magyarország esetében kiemelten magas a beszállító országoktól való függőség.A másik,hogy
az építőipar túlterheltsége miatt az általános anyagbeszerzés is folyamatos akadályba ütközött,melyek
akadályozták a tervezett előrehaladást.Vállalkozó erre tekintettel megvizsgálta a helyettesítés lehetőségét
és helyettesítő terméket ajánlott fel Megrendelőnek több esetben, aki azt elfogadta a műszaki ellenőr és a
tervező szakmai véleménye és javaslata mellett.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Mezőkövesdi Tankerületi Központ (8258/2022)
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: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál János
Telefon: +36 49795205
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
Hivatalos név: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80941604
Postai cím: Eszperantó Utca 2.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovicsné Demeter Edina
Telefon: +36 48795230
E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu
Fax: +36 48795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kazincbarcika
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kazincbarcika
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001296572020
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

1025

II.2.1)

Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Kurityánba
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: HU311 A teljesítés helye: KURTYÁN, KOSSUTH U. 130, HRSZ: 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: ÉPÜLET REKONSTRUKCIÓ bruttó 955 m2 alapterület,
MŰSZAKI TARTALOM
Födém megerősítés 698 m2
Beszakadt födém pótlása 70 m2
Fedélszék megerősítés és héjazat csere 878 m2
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19949 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Kurityánba
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
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Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: sedlakgabor3000@gmail.com
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL) www.creativenergy.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101849678
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: KURTYÁN, KOSSUTH U. 130, HRSZ: 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: ÉPÜLET REKONSTRUKCIÓ bruttó 955 m2 alapterület,
MŰSZAKI TARTALOM
Födém megerősítés 698 m2
Beszakadt födém pótlása 70 m2
Fedélszék megerősítés és héjazat csere 878 m2
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 131847268
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: sedlakgabor3000@gmail.com
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL) www.creativenergy.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés aláírását követően a Vállalkozó felvonult a munkaterületre, a kivitelezés megkezdődött:
megkezdte a tervek alapján az épület födémszerkezet feltárását, azonban azt tapasztalta, hogy a
megbontott szerkezetet nem lehet a hatályos szabványoknak (statikai) megfelelően felújítani. A
kiviteli tervhez képest nagyobb mértékű a károsodás, több födém és fedélszék gerendát kell kicserélni.
Ezt a Vállalkozó azonnal jelezte a Megrendelő és a műszaki ellenőre irányába, valamint javaslatot
fogalmazott meg a lehetséges műszaki megoldásra. A műszaki ellenőr a javaslattal egyetértett, minek
eredményeképpen a csatolt költségvetésben szereplő pótmunkák keletkeztek.
A megvalósítás során a fentebb és csatolt mellékletekben részletesen körülírt indokok következtében
a szerződött műszaki tartalom csekély mértékben változott, mely a megrendelt pótmunka igények
okán nettó 29 997 590,- Ft, összegű ellenérték növekedést (eredeti ellenérték 11,49 %-os növekedése)
eredményezett.
Felek megállapodnak, hogy a fentebb felsorolt módosítások szükségesek, mert csak így garantálható az
építmény hosszú távú, gazdaságos és biztonságos, költséghatékony folyamatos működtetése.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően a Vállalkozó felvonult a munkaterületre, a
kivitelezés megkezdődött: megkezdte a tervek alapján az épület födémszerkezet feltárását, azonban azt
tapasztalta, hogy a megbontott szerkezetet nem lehet a hatályos szabványoknak (statikai) megfelelően
felújítani. A kiviteli tervhez képest nagyobb mértékű a károsodás, több födém és fedélszék gerendát
kell kicserélni. Ezt a Vállalkozó azonnal jelezte a Megrendelő és a műszaki ellenőre irányába, valamint
javaslatot fogalmazott meg a lehetséges műszaki megoldásra. A műszaki ellenőr a javaslattal egyetértett,
minek eredményeképpen a csatolt költségvetésben szereplő pótmunkák keletkeztek.
A megvalósítás során a fentebb és csatolt mellékletekben részletesen körülírt indokok következtében
a szerződött műszaki tartalom csekély mértékben változott, mely a megrendelt pótmunka igények
okán nettó 29 997 590,- Ft, összegű ellenérték növekedést (eredeti ellenérték 11,49 %-os növekedése)
eredményezett.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
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x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x 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: 101849678 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 131847268 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A korábbi hiánypótlás során is kizárólag a 3. részre vonatkozó információk kerültek benyújtásra, mégsem
mentette a rendszer, ismételten kérte a javítást. A javítás újra megtörtént, mentésre került.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nyírgelse Község Önkormányzata (9246/2022)
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: Nyírgelse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99871237
Postai cím: Kossuth utca 2.
Város: Nyírgelse
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4362
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárréti Barbara
Telefon: +36 42269351
E-mail: nyirgelsehiv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nyirgelse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001315792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Elsődleges helyrajziszámok: (közút)
Nyírgelse 712, 528, 665, 666 hrsz.
Másodlagos helyrajziszámok:(kisajátítás)

Kiegészítő szójegyzék
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Nyírgelse 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 686, 685, 684, 683,
682, 681, 680, 679, 672, 671, 670, 669, 667/1, 66/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Földmű építése, bevágás építése: 1 622,98 m3
Töltés építése: 477,49 m3
Padka és elválasztó sáv készítése helyszínről hozott földanyagból: 113,16 m3
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg készítése: 897,27 m3
M56 útalap készítése: 525,48 m3
M22 kiékelés készítése: 185,14 m3
AC-11 aszfalt kötőréteg készítése: 126,39 m3
AC-8 aszfalt kopóréteg készítése: 98,50 m3
Hagyományos kivitelű burkolati jelek festése: 46,2 m2
KRESZ táblák elhelyezése: 27 db
Támfal építés: 22,50 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00025
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05942 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
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E-mail: istvanpetrucz@gmail.com
Telefon: +36 304555187
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: 164997378
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233162-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Elsődleges helyrajziszámok: (közút)
Nyírgelse 712, 528, 665, 666 hrsz.
Másodlagos helyrajziszámok:(kisajátítás)
Nyírgelse 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 686, 685, 684, 683,
682, 681, 680, 679, 672, 671, 670, 669, 667/1, 66/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Földmű építése, bevágás építése: 1 622,98 m3
Töltés építése: 477,49 m3
Padka és elválasztó sáv készítése helyszínről hozott földanyagból: 113,16 m3
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg készítése: 897,27 m3
M56 útalap készítése: 525,48 m3
M22 kiékelés készítése: 185,14 m3
AC-11 aszfalt kötőréteg készítése: 126,39 m3
AC-8 aszfalt kopóréteg készítése: 98,50 m3
Hagyományos kivitelű burkolati jelek festése: 46,2 m2
KRESZ táblák elhelyezése: 27 db
Támfal építés: 22,50 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172867378
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

1032

Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
E-mail: istvanpetrucz@gmail.com
Telefon: +36 304555187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A „Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés a Ptk. 6:191.§ (1)
bekezdése
alapján – figyelemmel a Kbt. 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosult:
I.
Eredeti feltétel
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 164 997 378,- Ft azaz
százhatvannégymillió-kilencvenkilencezerhétszázezer-háromszázhetvennyolc forint összegben állapítják
meg.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Módosított feltétel
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 172 867 378,- Ft azaz
százhetvenkétmillió-nyolcszázhatvanhétezer-háromszázhetvennyolc forint összegben állapítják meg.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.
Eredeti feltétel
5.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne
be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező
változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: Szabó Imre (ME-KÉ-09-51207) (Cívis Komplex Mérnök Kft.)
Cím: 4030 Debrecen, Gizella u. 13/D
Tel: +36 30 952 7072
E-mail: szabo@ckmkft.hu
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Béres Zsolt
Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 35. 1. em. 4.
Tel: 06-20-2131-336
Email: beres.mernok@gmail.com
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi
műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési
naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre.
Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki
ellenőr.
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A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki
munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely
ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés
joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
Módosított feltétel
5.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne
be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező
változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: Szopka Ádám (ME-KÉ- 09-51805) (Cívis Komplex Mérnök Kft.)
Cím: 4034 Debrecen, Nagybánya u. 17.
Tel: +36 30 303 9548
E-mail: szopka.adam@ckmkft.hu
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Béres Zsolt
Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 35. 1. em. 4.
Tel: 06-20-2131-336 Email: beres.mernok@gmail.com
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi
műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési
naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre.
Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki
ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki
munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely
ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés
joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
Továbbá módosult a vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése
(elmaradó- és pótmunkák).
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés teljesítése során a műszaki tartalom módosítása
vált szükségessé, amely miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését
módosítaniuk volt szükséges.
A szerződés módosítás mellékletei alátámasztják a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.
Vállalkozási szerződés vállalkozói díjának változása: Kbt. 141. § (2) bekezdése
Megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítést kiállító személyének módosítása: Kbt. 141.§ (6)
bekezdése
Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása (elmaradó- és pótmunkák): Kbt. 141. § (2) és (3)
bekezdése
Vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása: Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése
A módosítás jogszabályi alapja:
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x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 164997378 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 172867378 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyilatkozom, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) alapján feltételesen került megindításra. Ebből adódóan a
vállalkozási szerződés aláírását követően (2020.03.27.) a hatályba lépés 2021. 06.28. napján történt meg.
Tehát ettől a naptól számítottan indult meg a szerződés teljesítése, melynek időtartama 9 hónap, valamint
a műszaki átadás-átvétel 30 napja.
Fentiekre tekintettel a Vállalkozási Szerződés módosítására a szerződés időbeli hatálya alatt került sor,
tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még lezárásra.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet (9664/2022)
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: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15492320242
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.peterfykh.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Péterfy – inkontinencia termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001328172021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
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: inkontinencia betét beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: inkontinencia betét beszerzése 13.500 db a műszaki leírásban
részletezettek szerint
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Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott
paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza
a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá
a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás, a lerakodás költségét. További meghatározás
a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a közbeszerzési
dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
03896 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: inkontinencia betét beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/11 (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: Inco-Med Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12350687243
Postai cím: Soroksári Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: incomed@incomed.hu
Telefon: +36 14045475
Internetcím(ek): (URL) www.incomed.hu
Fax: +36 14045475
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 378000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

33751000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Felek a megkötött szerződés 1. számú mellékletében szereplő, az Eladó
által leszállítandó termékek megnevezését és egységárait tartalmazó rendelkezéseket az alábbiak szerint
módosítják a szerződés fennmaradó időbeli hatályára tekintettel.
Teljesítés helye Áru megnevezése Mennyiség Nettó vételár
Vevő 1. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. Inkontinencia betét Lille Supreme Light Extra 11 820 db 330
960 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 378000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Inco-Med Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12350687243
Postai cím: Soroksári Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: incomed@incomed.hu
Telefon: +36 14045475
Internetcím(ek): (URL) www.incomed.hu
Fax: +36 14045475
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés mellékletét képező részletes termék és árlistát jelen módosítás 1. számú melléklete
tartalmazza.
1. Feleket terhelő jogok és kötelezettségek alakulása:
a) Vevők jogai és kötelezettségei:
Az Adásvételi szerződés szerint Vevőt megillető jogok gyakorlására - a jelen szerződésmódosításban
rögzített módosításokkal összhangban- Vevő 1. és Vevő 2. egyaránt jogosult, valamint az Adásvételi

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

1038

szerződés szerint Vevőt terhelő kötelezettségek - a jelen szerződésmódosításban rögzített módosításokkal
összhangban - Vevő 1.-et és Vevő 2.-t egyaránt terhelik.
b) Eladó jogai és kötelezettségei:
Eladó az Adásvételi szerződésben meghatározott jogait - a jelen szerződésmódosításban rögzített
módosításokkal összhangban –Vevő 1.-gyel és Vevő 2.-vel szemben egyaránt jogosult gyakorolni, valamint
az Adásvételi szerződés szerinti kötelezettségei – a jelen szerződésmódosításban rögzített módosításokkal
összhangban - Vevő 1.-gyel és Vevő 2.-vel szemben egyaránt terhelik.
2. Az Adásvételi szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul a Felek közötti
megállapodás részét képezik. Szerződésbe belépő fél kijelenti, hogy az Adásvételiszerződés tartalmát
megismerte és a jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit - jelen szerződésmódosításban
foglaltakkal egyetemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. Felek a szerződésmódosítást elolvasták, tartalmát megértették, a benne foglaltakat magukra nézve
kötelezőnek ismerik el, és arra felhatalmazott és jogosult képviselőik útján a mai napon 4 egyező
példányban – amelyből mindkét Felet 2-2 példány illet meg – aláírták.
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 A Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjának rendelkezéseire tekintettel a szerződést
közös megegyezéssel az alábbiakra tekintettel módosítják.
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé amelyet Vevő nem láthatott előre, az a
szerződéskötés időpontjához képest új jogszabályon alapul,
- a szerződésnek az általános jellege nem változik, a szerződő felek személyében áll be változás jogutódlás
okán,
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mert az nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 378000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 378000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (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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Székesfehérvári Tankerületi Központ (9784/2022)
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: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835437207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tuboly Ágnes
Telefon: +36 305123416
E-mail: agnes.tuboly@kk.gov.hu
Fax: +36 22795240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaépületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000813332021
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: Kazinczy Ferenc Tagisk. (Kincsesbánya) tornaterem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45315100-9
45332400-7
45350000-5
45430000-0
45442100-8

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Épület felújítással érintett hasznos alapterülete 590 nm, melyet
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény mértékének megállapítási alapjának tekint.
- A tornatermi padlóburkolat bontása, új tornatermi sportpadló 298,72 m2 készítése.
- Tornateremi épületrészben fűtési vezetékek és 15 db fűtőtest, valamint 2 db 350 l-es elektromos bojler
cseréje.
- Meglévő lámpatestek bontása új világítótestek elhelyezés (24 db 200 W és 20 db 28 W LED), az épületrész
villamos hálózatának a felújítása.
- A vizesblokkok teljes felújítása: 208 m2 padló burkolat és 199 m2 falburkolatok cseréje, új 4 db WC, 2 db
zuhany és 8 db mosdó és szerelvényeinek kialakítása a teljes víz és szennyvízhálózat átépítésével.
- Az átalakítással és felújítással érintett épületrész festése 929 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25100 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kazinczy Ferenc Tagisk. (Kincsesbánya) tornaterem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11603157207
Postai cím: Zobori Út 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: premo@t-online.hu
Telefon: +36 22500628
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 30463626
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):

1042

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

45332400-7
45350000-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Épület felújítással érintett hasznos alapterülete 590 nm, melyet
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény mértékének megállapítási alapjának tekint.
- A tornatermi padlóburkolat bontása, új tornatermi sportpadló 298,72 m2 készítése.
- Tornateremi épületrészben fűtési vezetékek és 15 db fűtőtest, valamint 2 db 350 l-es elektromos bojler
cseréje.
- Meglévő lámpatestek bontása új világítótestek elhelyezés (24 db 200 W és 20 db 28 W LED), az épületrész
villamos hálózatának a felújítása.
- A vizesblokkok teljes felújítása: 208 m2 padló burkolat és 199 m2 falburkolatok cseréje, új 4 db WC, 2 db
zuhany és 8 db mosdó és szerelvényeinek kialakítása a teljes víz és szennyvízhálózat átépítésével.
- Az átalakítással és felújítással érintett épületrész festése 929 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33646586
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11603157207
Postai cím: Zobori Út 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: premo@t-online.hu
Telefon: +36 22500628
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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: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat a felmerülő pótmunka többletköltsége
miatt 3.182.960,- Ft + Áfa összeggel megnövelik.
A Szerződés 6.1) pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6.1.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződésben meghatározott
tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért 33.646.586,- Ft + Áfa, mértékű
vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg.”
A Szerződés 6.3) pontjának kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
6.3.) Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése keretében 1 (egy) alkalommal biztosít lehetőséget számla
benyújtására figyelemmel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. §-ára.
A vállalkozói díj egy részletben esedékes.
A Szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki a teljes vállalkozói díjról szóló
számla, amennyiben a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljeskörűen, hiánytalanul
elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a
teljesítésigazolást, amelyet a számlához mellékelni kell (100 %-os készültségi fok).
A Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítással megrendelt pótmunka ellenértékéről, azaz 3.182.960,- Ft + Áfa
összegű vállalkozói díjról, az elkészült pótmunka teljesítésigazolását követően jogosult a számlát kiállítani.
A fizetési feltételekre a Szerződés 6.1) pont 4. bekezdés az irányadó, azzal, hogy a pótmunka vállalkozói díj
összegének kiegyenlítése a Megrendelő által MFP-IEF/2020, 3121722710 projektben elnyert támogatásból
valósul meg.
A Vállalkozó számlájához köteles mellékelni számlarészletezőt.
Megrendelő a Vállalkozó részére a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bekezdése, és a Ptk. 6:130.
§ (1) és (2) bekezdése alapján köteles megfizetni figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32. §, alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A. § és 32/B. §
rendelkezéseire is.
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 kivitelezés során pótmunka elvégzésére merült fel igény a szerződésmódosítás
mellékleteként csatolt dokumentáció alapján.
A felmerült pótmunka elvégzését Megrendelő és Megrendelő műszaki ellenőre szükségesnek tartja. A
fentiek miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
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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: 30463626 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33646586 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Törvényszék, 9489/2022, Fővárosi
Törvényszék 103.K.706.894/2021/14.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma: 103.K.706.894/2021/14.
A felperes: Budapesti Közlekedési Zrt. (1980 Budapest, Akácfa utca 15.)
A felperes képviselője: dr. Magyar Diána ügyvéd (1051 Budapest, Sas utca 1. II/l.)
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Fáry Zoltán kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt: Közbeszerzési Hatóság Elnöke (1026 Budapest, Riadó u. 5.)
Az alperesi érdekelt képviselője: Dr. Bencze Bálint Ügyvédi Iroda - dr. Bencze Bálint ügyvéd (1136 Budapest, Raoul
Wallenberg u. 7.)
A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott D.464/14/2021. számú közigazgatási határozat megtámadása ítélete:
A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 96 000 (kilencvenhatezer) forint
perköltséget.
Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - az adóhatóság külön felhívására -1 500 000 (egymillióötszázezer) forint kereseti illetéket.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2020. június 11-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második
Része szerinti nyílt eljárást indított meg „közszolgáltatás üzemeltetése BKV hajókkal TB 42620” tárgyban. Az
ajánlattételi felhívás IV.2.6. pontja az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlattételi határidő (2020. július 21.)
lejártától számított 1 hónapban határozta meg.
[2] Az ajánlattételi határidőn belül 6 gazdálkodó szervezet nyújtott be ajánlatot. A felperes az ajánlattevőktől 2020.
július 30-án 2020. augusztus 6-i határidővel a Kbt. 72. §-a szerinti indokolást kért, majd 2020. augusztus 14-én
arról tájékoztatta őket, hogy az ajánlatok értékelése a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, azok elbírálására
az ajánlati kötöttség lejártáig nem kerül sor. Emiatt a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlatoknak az ajánlati
kötöttség lejártát követő további 60 napig (2020. október 19-ig), majd 2020. október 15-én az elbírálásról szóló
összegezés kézhezvételéig történő még további fenntartását kérte.
[3] A felperes két hiánypótlási felhívás (2020. október 22., 2020. november 13.) kibocsátását követően 2021.
január 29-én két ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. Az érintett ajánlattevők előzetes vitarendezési
kérelmeinek megválaszolását követően 2021. március 24-én az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket a Kbt.
69. § (4)-(6) bekezdései szerinti igazolások benyújtására hívta fel, majd 2021. április 23-án hiánypótlási felhívást
küldött a Rubin Group Kft. ajánlattevő részére.
[4] A felperes a 2021. június 11-i összegezésében a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertes
ajánlattevőként a Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Kft.-t, további érvényes ajánlatot tevő
ajánlattevőként pedig a Rubin Group Kft.-t és a Rudas és Társa Bt.-t jelölte meg. Utóbbiak előzetes vitarendezési
kérelmeket terjesztettek elő, melyek megválaszolása mellett a felperes a nyertes ajánlattevőtől felvilágosítást kért
és hiánypótlásra is felhívta.
[5] A Rubin Group Kft. 2021. július 12-i jogorvoslati kérelmét az alperes a keresettel nem támadott, 2021. július 30án kelt D.324/6/2021. számú végzésével visszautasította. A felperes 2021. augusztus 4-én a jogorvoslati eljárásra
utalva arról tájékoztatta a nyertes ajánlattevőt, hogy a Kbt. 131. § (7) bekezdése alapján az ügy érdemében hozott,
vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig a szerződést nem lehet megkötni.
Erre hivatkozva kérte az ajánlat fenntartását.
[6] A Fővárosi Közgyűlés 2021. szeptember 29-én kelt 1447/2021. (IX.29.) Főv. Kgy. határozat szerint „A Fővárosi
Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi közösségi közlekedési bevételek csökkenése, valamint a kormányzati
elvonások miatt a 2022. évi költségvetésének terhére - a 2021. évhez hasonlóan - továbbra sem tudja biztosítani
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a fővárosi hajózási tevékenység üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, amelyre figyelemmel a Budapesti
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott hivatásforgalmú hajózás szünetelése a 2021. év
után a 2022. évben is folytatódni fog.”
[7] A felperes 2021. október 26-án arról tájékoztatta a nyertes ajánlattevőt, hogy a szerződést nem köti meg.
A 1447/2021. (IX.29.) Főv. Kgy. határozata ismeretében a bírálóbizottság, a döntéselőkészítő bizottság, és a
döntéshozó (BKV Zrt. Igazgatósága) megállapította, hogy a felperes a szerződés teljesítésére nem képes, ezért
azt nem köti meg. A szerződés megkötésének kötelezettsége alóli mentesülés körülményei a Kbt. 131. § (9)
bekezdés alapján fennállnak. Az összegezés megküldését követően hozta meg a Fővárosi Önkormányzat 2022.
évi hajózás forrás megvonásáról szóló döntést. A döntés a BKV ellenőrzési körén kívül eső körülmény, mert a
hajóüzemeltetést, mint közszolgáltatást a felperes a BKK-val kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi, és
annak az ellentételezése e Szerződés mellékletét képező Eves megállapodás alapján történik. A forráselvonás
miatt nem fog kiadni hajózási menetrendet, azaz megrendelést a BKV részére, így a BKV-nak sem joga, sem
kötelezettsége nincs a hajóüzemeltetésre, és a
szükséges forrás sem áll rendelkezésre. A BKV-nak erre nincs ráhatása, mivel a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat
biztosítja ennek forrását. A döntés a BKV Zrt. által előre nem volt látható - amíg a Közszolgáltatási szerződésben
szerepel a hajóüzemeltetés, mint közszolgáltatási feladat, a BKV ennek teljesítésére köteles. Jelenleg is szerepel a
Közszolgáltatási szerződésben a hajóüzemeltetés, tehát a BKV nem láthatta előre azt a körülményt, hogy a tárgyi
eljárásban a szerződés megkötésére nem lesz képes.
[8] A felperes 2021. november 9-én tette közzé a hirdetményt a szerződéskötés alóli mentesülésről.
[9] Az alperesi érdekelt hivatalbóli kezdeményezésére eljárt alperes a D.464/14/2021. számú határozatával
megállapította, hogy a felperes megsértette a közszolgáltatók közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
szerint alkalmazandó, Kbt. 70. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdésének első mondatát,
melyre tekintettel a felperest 50 000 000 forint bírság megfizetésére kötelezte. Határozatának indokolásában
rögzítette, hogy 2021 február 1-i hatállyal az ajánlati kötöttségre és annak meghosszabbíthatóságára vonatkozó
jogszabályok megváltoztak. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvény 23. §-a módosította a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdéseit, illetve hatályba
lépett a (2a) bekezdés is. A Kbt. 197. § (14) bekezdéséből levezethető, hogy ha a Kbt. vagy az annak felhatalmazása
alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik, úgy a Kbt. módosítása esetén az új rendelkezéseket
kizárólag az adott törvénymódosítás hatályba lépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell
alkalmazni. A Kbt.-ben 2019. december 19-i hatállyal elhelyezett 197. § (14) bekezdése irányadó szabályától nem
tartalmaz eltérést sem a Kbt., sem a 2020. évi CXXVIII. törvény, utóbbi 61. § (3) bekezdésében arról rendelkezik,
hogy a Kbt. 70. §-ában megjelent új szabályok 2021. február 1-jétől lépnek hatályba. Figyelembe vette a Fővárosi
Törvényszék 104.K.702.215/2021/11. számú ítéletét is, amelyben a bíróság is arra jutott, hogy a közbeszerzési
eljárás megkezdésekor hatályos normaszöveget kell alkalmazni. A felperes az eljárását 2020. június 11-én
indította meg, ezért az e napon hatályos jogszabályi rendelkezések alapján folytatta le a vizsgálatot. Az ajánlati
kötöttség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:64. §-a szerinti szabályai
alkalmazhatósága kapcsán kiemelte, hogy a Kbt. 2. § (7) bekezdése szerint a Kbt.-tól csak annyiban lehet eltérni,
amennyiben az eltérést maga a Kbt. megengedi. A Kbt. 2. § (8) bekezdése ilyen rendelkezés, ugyanis a Ptk.-t
engedi alkalmazni a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre. A perbeli esetben a jogsértés az
eljárás olyan fázisában valósult meg, mikor a felperes még nem kötött szerződést. A Kbt. 2. § (8) bekezdését
nem lehet kiterjesztően értelmezni, ebből ugyanis nem következik az, hogy a Ptk. által szabályozott rokon
jogintézmények (pl. ajánlati kötöttség) tekintetében egyes előírások esetén nem a Kbt., hanem a Ptk. előírásai
lennének irányadók. Ez ellentétes lenne a Kbt. 2. § (7) bekezdésével. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésére, a Kbt. 81. §
(11) bekezdés második fordulatára, 70. § (l)-(2) bekezdéseire, 131. § (1), (5), (6) és (7) bekezdéseire, 48. § (l)(3) bekezdéseire, a 2014/25/EU irányelv (89) preambulum bekezdésére, és 36. cikk (1) bekezdésére, illetve a
közbeszerzési eljárások gyors és hatékony lefolytatásához fűződő célra hivatkozott. Az ajánlati kötöttség minimális
időtartamát a felhívás IV.2.6) pontja a Kbt. 81. § (11) bekezdésére utalva az ajánlattételi határidő (2020. július 21.)
lejártától számított 1 hónapban határozta meg. A felperesnek tehát 2020. július 21-től számított 30 napon belül -
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a Kbt. 48. § (3) bekezdése szerint 2020. augusztus 24-ig el kellett volna végeznie a bírálatot. Ezzel szemben 2020.
augusztus 14-én intézkedett az ajánlati kötöttség további hatvan nappal történő meghosszabbítása iránt, ezáltal
az ajánlattevők ajánlati kötöttsége - a Kbt. 48. § (3) bekezdésére figyelemmel - 2020. október 26-ig állt fenn. Az
ajánlati kötöttség 2020. október 26-án lejárt és a felperes még ezt követően is végzett bírálati cselekményeket. Bár
a felperes 2020. október 15-én kérte az ajánlati kötöttség fenntartását az összegezés kézhezvételig, majd 2021.
augusztus 4-én a benyújtott jogorvoslati kérelem visszautasításához kapcsolódóan, de ez nem változtatott azon
a tényen, hogy 2020. október 26. után a Kbt. előírásaiba ütközően végzett bírálati cselekményeket az ajánlati
kötöttségre vonatkozó szabályok megsértésével. A jogsértés a Kbt. 70. §-át módosító 2020. évi CXXVIII. törvény
hatályba lépését megelőzően bekövetkezett, a felperes hiába hivatkozott arra, hogy a 2021. február 1-jétől
hatályos jogszabályi környezetben eljárása jogszerű lenne, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát a Kbt.
2021. február 1-jétől alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelő határidőben sem végezte el, sőt a jogalkotó által
megemelt határidő a törvénymódosítás hatálybalépésének időpontjáig egyébként is letelt. A 2020. évi pandémiás
helyzetre, más ajánlatkérők eljárására, illetve egyéb alperesi döntésekre
hivatkozást sem fogadta el, ismételten kiemelve a Fővárosi Törvényszék 104.K.702.215/2021/11. számú ítéletében
foglaltakra. Az alperesi érdekelt vizsgálati szempontjaira vonatkozó nyilatkozatának beszerzését nem tartotta
szükségesnek, mert nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a kezdeményezés a Kbt. által rögzített formai
és tartalmi követelményeknek nem felelt meg. Az alperesi érdekelt kezdeményezés benyújtására irányuló
tevékenysége vizsgálatát hatáskör hiányában nem ellenőrizhette. A hasonló tárgyú jogorvoslati eljárások
számának növekedése kapcsán arra hivatkozott, hogy a Kbt. 148. § (1) bekezdése alapján jogorvoslati kérelmek,
kezdeményezések formai és tartalmi megfelelőségét vizsgálhatja, továbbá egyes jogsértések gyakoribbá válása
sem zárható ki.
[10] A Kbt. 145. § (2) bekezdésére, 165. § (2) bekezdés d) pontjára, és (4) bekezdésére tekintettel -a (11) bekezdés
szerinti mérlegelési szempontokat figyelembe véve - kötelezte a felperest a bírság megfizetésére, kiemelve,
hogy a felperes bírálati kötelezettségét sértette meg. Az eset összes körülményeként a jogsértés súlya körében
figyelembe vette, hogy az alapelvi rendelkezéseket védő tételes jogszabályi előírások sérelmét állapította
meg. A felperes terhére értékelte a jogsértés reparálhatatlanságát, a mulasztásban megjelenő jogsértés hosszú
időtartamát, a közbeszerzés uniós értékhartárt meghaladó magasabb értékét (5 122 000 000 forint); azt, hogy a
felperes hasonló jogsértése több esetben is megállapítást nyert; a jogsértés megállapítása és a jogorvoslati lejárás
megindítása között hosszabb idő (közel egy év) telt el. A felperes javára értékelte az együttműködő magatartását.
Figyelembe vette, hogy nyilvánvaló szándékosság nem volt megállapítható, a közbeszerzés tárgyát érintő
speciális, jelen ügyre
irányadó sajátos szempontokat nem talált, így előbbit nem vette figyelembe, és nem értékelte a tényállás
szempontjából irreleváns Kbt. 165. § (11) bekezdés c) és d) pontjait sem. A járványügyi helyzetet nem értékelte
a felperes javára, mert a felperes nem adta elő, hogy ez milyen okozati összefüggésben állt a jogsértéssel.
Hivatkozott a Fővárosi Törvényszék 104.K.702.215/2021/11. számú ítéletére, mely szerint a jogsértés megítélésével
összefüggésben nem álló objektív akadály figyelembevételének nincs helye. A bírság a Kbt. 154. § (4) bekezdése
szerinti maximális mérték alatt marad, az nem érte el a becsült érték 1%-át sem.
A felperes keresete, az alperes védirata, az érdekelt nyilatkozata
[11] Az alperes határozatának megtámadása iránt előterjesztett keresetében a felperes elsődlegesen a határozat
megváltoztatásával a jogsértés hiányának megállapítását a bírságkiszabás mellőzését, másodlagosan a határozat
hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra kötelezését, harmadlagosan a határozat megváltoztatását és
a bírság mellőzését, negyedlegesen a bírság összegének 200 000 forintra történő mérséklését kérte. Perköltség
igénnyel élt. Állítása szerint az alperes megsértette a Kbt. 70. § (2) bekezdésére tekintettel a 70. § (1) bekezdés
első mondatát, a 165. § (2) bekezdés c) pontját és (3) bekezdés d) pontját és a (11) bekezdését is. A terhére rótt
jogsértést nem követte el, ezért nem volt helye a bírság kiszabásának sem.
[12] A Kbt. 70. § (1) bekezdés első fordulata szerinti, a bírálatra meghatározott „lehető legrövidebb idő” a
nyelvtani értelmezés szerint ez a lehetőségekhez képesti legrövidebb időt jelenti. A körülményekhez képest a
lehető legrövidebb időn belül bírálta el az ajánlatot, ezért nem sérült a Kbt. 70. § (1) bekezdés első fordulata.
Nem is sérülhetett, mert ez nem számszerűsített, hanem szubjektív kategória, a jogalkotó azért nem határozta
meg konkrétan, mert minden eljárás más. A bírálat időtartama sok tényezőtől függ. A 2021. szeptember 10-i
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adatszolgáltatásából megállapítható, hogy az ajánlattételi határidő és az összegezés megküldésének időpontja
között folyamatosan végezte a bírálati cselekményeket. A 2021. július 21-én lejárt ajánlattételi határidőn belül
beérkezett 6 ajánlatot megvizsgálva döntött az árindokolás megküldéséről. Az árindokolások értékelése során
kénytelen volt intézkedni az
ajánlati kötöttség meghosszabbításáról, mert ekkor már látható volt, hogy nem tudja az összes bírálati
cselekményt 30 napon belül elvégezni. A 2020. augusztus 14-i felhívásra az ajánlattevők az ajánlatuk további
60 nappal történő fenntartásáról nyilatkoztak. Az árindokolásokat kapcsán felmerült versenyjogi aggályok
miatt 2020. október 15-én a Kbt. 36. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal felé jelzéssel élt. Ezt
követően kezdhette csak el a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálatot, ennek első lépéseként küldte
meg a Kbt. 70. § (2) bekezdésén kívüli következő felkérést az ajánlati kötöttség meghosszabbítására. A kétszeri
hiánypótlási felhívásokra beérkező válaszok értékelése alapján döntött az érintett ajánlatok érvénytelenségéről,
az ezzel kapcsolatos vitarendezési kérelmek megválaszolása után intézkedhetett az igazolások bekérése
felől. Ezek bírálata alapján döntött a hiánypótlás szükségességéről, majd a válaszokat értékelve készítette el
az összegezését. Fentiek igazolják, hogy az ajánlattételi határidő lejárta és az összegezés megküldése között
folyamatosan végzett bírálati cselekményeket. A közbeszerzési eljárást a covid járvány miatti veszélyhelyzet
alatt indította meg, a rendkívüli jogrend bizonytalan helyzetet eredményezett, az ehhez alkalmazkodás számos
nehézséget okozott. A fenti köztudomású tényekre tekintettel számos ajánlatkérőnek kellett átszerveznie
működését, döntéshozatali mechanizmusait és munkarendjét. Számos esetben került sor az ajánlattételi és
hiánypótlási határidők meghosszabbítására és húzódott el a bírálat más ajánlatkérők esetén is. Az alperes
teljességgel figyelmen kívül hagyta, hogy az elmúlt évszázadban Magyarországot érintő tömeges megbetegedést
okozó világjárvány nem fordult elő, és nem került sor hasonló rendkívüli jogrend bevezetésére. Negligálni
bizonyos körülmények értékelését ellentétes az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésével és okszerűtlen mérlegelést eredményez. Az összegezés
2021. június 11-i megküldésével semmilyen érdek nem sérült, a nyertes ajánlattevő az ajánlatát fenntartotta, a
bírálat elhúzódásának az eljárás eredményére nem volt kihatása. Az alperes eltért a korábbi következetes, több
ajánlatkérő által jelenleg is alkalmazott joggyakorlatától, mely szerint a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti kötöttség
hosszabbítását követően a felek konszenzusa kiterjesztheti azt. Ennek kapcsán hivatkozott a D.695/33/2016.
számú és a D.32/15/2019. számú határozatokra. Ez nem változott a Kbt. 2021. február 1-i módosításával sem, az
ekkor hatályba lépett 70. § (2a) bekezdése lehetővé teszi az ajánlati kötöttség 180 napon túli fenntartását is. A
határozat 31. pontját vitatva hangsúlyozta a konszenzus létrejöttét, illetve azt, hogy a nyertes ajánlattevő végig
fenntartotta a kötöttségét. Ennek figyelmen kívül hagyása miatt a határozat az Ákr. 81. § (1) bekezdésébe ütközik.
A Kbt. 70. § (2) bekezdésével összefüggésben hivatkozott a Fővárosi Törvényszék 103.K.704.732/2020/9. számú
ítéletére a
jogszabályi tartalom értelmezési módszerei tekintetében. Ezen komplex jogértelmezés alapján az alperes tévesen
jutott arra a következtetésre, hogy a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt a bírálatot az ajánlatkérőnek
be kell fejeznie és csak ezzel tesz eleget a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Az alperes hivatkozta
határozatában az Irányelv (2014/25/EU) rendelkezéseit, azonban amennyiben helyes lenne az álláspontja,
az azt jelentené, hogy a jelenleg hatályos Kbt. nincs összhangban az Irányelvvel. Vélhetően erről nincs szó.
Vélelmezhető, hogy a jelenlegi Kbt. 180 napon túli kötöttség-meghosszabbítási rendelkezése összhangban van az
Irányelvvel. Ugyanígy vélelmezhető, hogy az eljárás megindításakori Kbt. is összhangban van az Irányelvvel. Nem
lehet az eljárás megindításakori Kbt. 70. § (2) bekezdésének olyan jelentéstartalmat tulajdonítani, amely alapján
a bírálatot a bontástól számított 90, vagy 120 napon belül be kellett volna fejezni. Az ajánlatkérőnek mind 2021.
február 1-je előtt, mind azután fennáll a lehetősége a 90, vagy 120 napon túli bírálatra azzal, hogy 2021. február
1. előtt a kötöttség időtartamát a felek konszenzusa állapította meg, ezután pedig maga a Kbt. teszi lehetővé a
180 napon túli hosszabbítást. Az alperes a releváns jogszabályhelyeket tévesen értelmezte, és az indokolásában
nem tért ki arra, miért nem vette figyelembe az eddigi joggyakorlatát. Az alperes 2020. évi határozatai között nem
talált olyat, amelyben a Kbt. 70. § (1) bekezdés megsértését állapította volna meg a Kbt. 70. § (2) bekezdésére
figyelemmel. Számtalan olyan eset volt viszont, ahol az eljárás megindítását
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követő évben került sor az eljárás tényleges lezárására, mégsem indult hivatalbóli jogorvoslat a Kbt. 70. § (1)
bekezdés megsértése miatt. Kérte bírósági iránymutatás megadását arra vonatkozóan, hogy a Kbt. 70. § (1)
bekezdés első mondatát miként kell megítélni.
[13] Sérelmezte, hogy az alperes a Kbt. 165. § (11) bekezdése ellenére az eset összes körülményét nem értékelte.
A gyakorlatban a 10-20 millió forint összegű bírságok is ritkák, de a perbeli esetben kiszabott 50 millió forint
bírság kirívó összegű, és aránytalan. Az eljárás elhúzódását a gazdasági szereplők nem kifogásolták, érdekeik nem
sérültek. Az alperes az esélyegyenlőség és a verseny tisztaságának sérelmét tévesen állította, az általa előadottak
értékelését elmulasztotta. A mérlegelési jogkör kapcsán hivatkozott a Kúria
Kfv.III.37.172/2014/12. számú ítéletére. Értékelni kellett volna a jogsértés csekély súlya mellett az ajánlattevői
érdeksérelem hiányát is. A jogsértés a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre nem hatott ki, az eljárás során
együttműködő magatartást tanúsított, és szándékossága sem volt megállapítható. Az alperes nem értékelte
azt sem, hogy a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján nem kötött szerződést. Javára értékelendő, hogy a Kbt. 70. §
(1) bekezdés első mondatát nem sértette meg. Az eljárás elhúzódásával nem következett be érdeksérelem és a
jogalkotói szándék nem sérült. A lehető legrövidebb időn belül fejezte be a bírálatot. Itt is kérte figyelembe venni,
hogy nem talált olyan döntőbizottsági határozatot, amelyben a Kbt. 70. § (1) bekezdés megsértését állapította
volna meg alperes a Kbt. 70. § (2) bekezdésére figyelemmel. A figyelmeztetés kellő visszatartó erőt jelentene a
felperes számára a jövőre nézve. Sérelmezte a járványhelyzet értékelésének elmaradását, és kiemelte azt, hogy a
későbbi jogszabályváltozás miatt a mulasztása már nem jogsértő. A különösként hivatkozott szempontokra nem
fejthette ki az álláspontját, a határozatban a mérlegelési folyamatot nem jelenítette meg, ezért annak okszerűsége
érdemben nem vizsgálható. Az alperes a bírság indokoltsága és összegszerűsége körében sem értékelt minden
körülményt, egyes tényeket nem megfelelően értékelt, a bizonyítékok okszerűtlen mérlegelésével hozott döntést,
ezért a bíróság felülmérlegelési jogköre fennáll.
[14] Alperes a védiratában a kereset elutasítását kérte annak alaptalansága miatt. Perköltség igénnyel élt.
Hivatkozása szerint a Kbt. 70. § (2) bekezdésében rögzített határidő eltelte miatt következett be a 70. § (1)
bekezdés sérelme. A „lehető legrövidebb időn belül” fordulat a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti határidő
leteltére tekintettel telt meg tartalommal. A felperes a Kbt. 70. § (2) bekezdésének megsértését nem is vitatta,
és nem fejtette ki, hogy a veszélyhelyzet mennyiben okozta az eljárás elhúzódását. A határozat 36. pontjában
kifejtette, hogy a korábbi döntéseket miért nem vette figyelembe, és hivatkozott a Fővárosi Törvényszék
104.K.702.215/2021/11. számú ítéletére is. A jogszabályváltozással kapcsolatos álláspontját a határozat
25-28. és 35. pontjai rögzítik. A bírság összegét sérelmező hivatkozásokra kérte a Fővárosi Törvényszék
104.K.700.467/2019/28. számú ítéletének figyelembevételét, mely szerint az alperes egyedi közigazgatási
ügyekben kifejtett gyakorlata nem irányadó szempont. Utalt a
Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítéletének 34. pontjára, kiemelve, hogy a perbeli esetben a bírság összege a
becsült érték 1%-át sem éri el. A jogsértés súlyossá minősítése az alperes mérlegelésébe tartozik, a határozat 33.
és 41. pontja rögzíti ennek indokait. A gazdasági szereplők jogsértéssel kapcsolatos kifogásainak hiányát nem
kellett figyelembe vennie. Ettől függetlenül a becsült értékkel kapcsolatos jogorvoslati kérelemre a határozat
10. pontja utal. Az ajánlattevői jogsérelem csekélységére a felperes a jogorvoslati eljárásban nem hivatkozott,
másrészt a jogsértést a 41. pontban kifejtettek szerint tartotta súlyosnak. A felperes iratellenesen állítja a jogsértés
eljárást lezáró döntésre gyakorolt hatása, együttműködő magatartása, a pandémia és a jogsértés szándékossága
értékelésének elmulasztását is. A Kbt. 165. § (11) bekezdése szerint a szerződéskötés elmaradását éppúgy nem
kellett értékelnie, mint a felperes jogsértést vitató érveit.
[15] Az alperesi érdekelt a kereset elutasítását kérte annak alaptalansága miatt, perköltség igényt nem terjesztett
elő. A Kúria azonos jogkérdést vizsgáló, Kfv.1.38.151/2021. számú ügyben hozott ítélete kimondta, hogy a Kbt.
70. § (1) bekezdése szerinti határidő önmagában nem értelmezhető, annak kerete a 770. § (2) bekezdése szerinti
60 nap. Ennek túllépése jogsértő. A felperes által a kimentés körében felhozott körülményeket az alperes a
határozatában nem értékelhette. A Kbt. 70. § (l)-(2) bekezdéseinek kógens előírásait a felperes által hivatkozott
-egyébként konkrétumok nélküli - körülmények nem írják felül, csak jogszabály engedhet eltérést a Kbt. 2. §
(7) bekezdése alapján. A felperes nem mutatta be, hogy a veszélyhelyzet miért hátráltatta a bírálatot, illetve a
hivatkozott bírálati cselekmények miért nem voltak párhuzamosan elvégezhetők. A közbeszerzési eljárást már a
veszélyhelyzet ideje alatt indította meg, ezért ennek hatásával számolnia kellett. A mérlegelés okszerűtlenségét
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állító felperesi állítások nélkülözik a konkrétumokat. A Kbt. 70. § (2a) bekezdése 2021. február 1. napjától hatályos,
nem visszaható hatályú rendelkezés, tehát visszamenőlegesen nem teszi a felperes eljárását jogszerűvé. A
hivatkozott két alperesi döntés jogi kötőerő hiányában nem volt figyelembe vehető, ezt a Fővárosi Törvényszék
104.K.702.215/2021/11. számú ítélete is kimondta. A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti határidő kiterjesztése
jogsértő. A kötöttség lejárta nem feltétlenül eredményezi a szerződéskötés ellehetetlenülését sem, ha a felek
között konszenzus van. Erre utal a D.32/15/2019. számú határozat is. A bírság körében értékelt körülményeket
a határozat 41. pontja a felperes által hiányolt elemekre is kiterjedően részletezi. A határozatban a mérlegelés
szempontjai részletesen és okszerűen levezetésre és indokolásra kerültek, a döntés a Kp. 85. § (5) bekezdésének és
az irányadó joggyakorlatnak is megfelel.
A bíróság ítélete és annak indokai
[16] A kereset nem alapos.
[17] A bíróság a Kbt. 170. § (1) bekezdése alapján indított közigazgatási perben a közigazgatási jogvitát, az alperesi
határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségét a Kp. 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Kp. 85. § (l)-(2)
bekezdése értelmében a meghozatalának időpontjában fennálló tények alapján, és a kereseti kérelem korlátai
között vizsgálta. Az ítéleti tényállást a perbeli nyilatkozatok, a csatolt iratok és a közigazgatási eljárás iratanyaga
alapján állapította meg. A bírság mértékéről hozott döntést a Kp. 85. § (5) bekezdése alapján vizsgálta.
[18] A felperes eljárási jogszabálysértésként az Ákr. 81. § (1) bekezdésének a megsértését állította. A bíróság
az indokolási kötelezettség hiányára vonatkozó felperes általi kifogásait vizsgálva azt állapította meg, hogy az
alperes a határozatában részletes indokát adta annak, hogy a felperes terhére rótt jogsértést - vagyis a Kbt. 70.
§ (1) és (2) bekezdésének megsértését -mire alapítottan állapította meg (határozat 34-35 pontjai), és kitért arra
is, hogy a felperes által az észrevételeiben hivatkozott érveket mely okból nem vette figyelembe (határozat
36-38. pontok). Az alperes határozata a döntése alapjául szolgáló releváns tényeket, a vizsgált jogszabályokat
és az általa levont következtetéseket olyan terjedelemben tartalmazza, amely alapján a döntésének az indokai
megismerhetőek és érdemben az azzal egyet nem értő számára támadhatóak, ezzel indokolási kötelezettségének
eleget tett. A felperes a jogorvoslati eljárás során nem hivatkozott a koronavírus járvánnyal összefüggő olyan
következményekre, melyek közvetlenül befolyásolták volna a közbeszerzési eljárást, melyre az alperesnek a
határozatban ki kellett volna fejtenie az álláspontját. A felperes állításával ellentétben az alperes a jogorvoslati
eljárásban előadott érveit értékelve azokra reagált, ezért a felperes indokolási kötelezettség megsértésére
hivatkozása alaptalan volt. A felperes érdemi kereseti kifogásai vizsgálatának nem volt tehát akadálya.
[19] Az alperes döntése alapjául szolgáló tényeket és időpontokat (határozat 34-36. pontok) a felperes nem vitatta,
ezért a bíróságnak a per érdemébe tartozóan a felperes kereseti érvei mentén azon jogkérdésben kellett döntenie,
hogy a felperes a jogszabály szerinti bírálati határidő túllépésével megsértette-e a Kbt. 70. § (1 )-(2) bekezdéseiben
foglaltakat.
[20] A bíróság helyesnek tartotta a határozatban részletesen ismertetett irányelvi és Kbt.-beli rendelkezések
alapján az alperesnek a hatékony és gyors közbeszerzési eljárás megvalósításának célkitűzése eszközeként
a határidők meghatározásának és megtartásának a jelentőségével kapcsolatos okfejtését. Ebből kiindulva
értelmezendő ugyanis a Kbt. 70. § (1) bekezdés első mondatának kötelezése, mely szerint az ajánlatkérő
az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. A felperes tévesen állította, hogy a „lehető
legrövidebb időn belül” fordulat számszerűsített meghatározás hiányában teljes mértékben szubjektív,
kizárólag az ajánlatkérő belátásától függő kötelezettség. Ez nem lenne összeegyeztethető az ajánlattevői
érdekek védelmével, és a közbeszerzési eljárás Kbt. preambulumában rögzített céljával (a közpénzek hatékony
felhasználása átláthatósága) sem, ezek elérése pedig nem is lenne számonkérhető. A Kbt. 70. § (1) bekezdésének
az értelmezésekor figyelemmel kell lenni ugyanis azokra a
jogszabályi előírásokra, amelyek adott eljárási rezsim szerint az eljárási időtartamokat meghatározzák és az
eljárásban részes feleket e határidők megtartására szorítják. Erre figyelemmel vizsgálta az alperes a felperes
magatartását, hivatkozva a Kbt. 70. § (2) bekezdésére is, mely a bírálati határidő szempontjából releváns ajánlati
kötöttség kiterjesztésének kógens szabályait rögzíti.
[21] A bíróság a tényállások hasonlóságára tekintettel figyelembe vette a Kúria Kfv.1.38.151/2021/9. számú,
a Kbt. 70. § (l)-(2) bekezdései értelmezésével kapcsolatos ítéletét, mely döntésben kifejtett jogi állásponttal
egyetértve azt a jelen ügyben is irányadónak tekintette. A hivatkozott ítélet 34. pontjában mutatott rá arra
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a Kúria, hogy „a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezés között az összefüggés abban áll, hogy
az ajánlatokat az ajánlati kötöttség, illetve a Kbt. 70. § (2) bekezdésében szabályozott, az ajánlatkérő által
kiterjeszthető ajánlati kötöttség időtartama alatt el kell bírálni. Ez a követelmény, valamint a Kbt. 70. § (1)
bekezdésében megfogalmazott „lehető legrövidebb időn belül” történő elbírálás követelménye együttesen áll
fenn, így - miként arra az alperesi érdekelt is rámutatott - ez utóbbi számszerűsítése nélkül is értelmezhető a Kbt.
rendelkezéseiben megnyilvánuló elvárás, miszerint az ajánlatokat a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
a lehető legrövidebb időn belül, a Kbt. 70. § (2) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel az ajánlati kötöttség
lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napon belül el kell bírálni.” A fentiekhez kapcsolódóan a Kúria
megállapította azt is, hogy „van összefüggés a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése között, ezáltal az ajánlat elbírálására
vonatkozó határozatlan időtartam betartásának, jogszerűségének értékelése nemcsak szubjektív megítélés
kérdése, hanem annak keretet ad a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglalt, ajánlati kötöttségre vonatkozó szabály.
Ennek megsértése, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított maximum hatvan napon belüli
elbírálás hiánya megalapozza a jogsértés megállapítását.”
[22] A Kbt. 2. § (7) bekezdése szerint a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a törvény az
eltérést kifejezetten megengedi. A törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem
rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése,
illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.
[23] A Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdései nem engednek kifejezett eltérést az ajánlatok elbírálása és az ajánlati
kötöttség alkalmazása körében előírtaktól. Ennek ellenkezőjeként a felperes alaptalanul állítja, hogy nem követett
el jogsértést, mert folyamatosan végzett az ajánlattételi
határidő és az összegezés időpontja között bírálati cselekményeket. Ezek ugyanis nem ad alapot a Kbt. 70. § (2)
bekezdése szerinti bírálati határidő önhatalmú átlépésére. Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a jogszabályok
céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására
vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. A Kbt. preambuluma szerint a törvény
elsődleges jogalkotói célja nem csupán a szerződés megkötése a felek között, hanem - többek között - a
közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá
a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése. A közbeszerzési eljárás gyors és
hatékony lefolytatása minden szereplő érdekét szolgálja, és végső célja az ajánlatkérő számára legkedvezőbb
ajánlat alapján történő szerződéskötés.
[24] A Kbt. 70. § (2) és (2a) bekezdéseinek 2021. február 1. napján hatályba lépett módosítása a felperes által
hivatkozottak szerint valóban lehetőséget biztosít az ajánlati kötöttség 120 napon túli fenntartására. A jogszabály
e módosítása azonban nem teszi a felperes eljárását visszamenőleges hatállyal jogszerűvé, mert a perbeli
közbeszerzési eljárás lefolytatása idején hatályos Kbt. erre nem adott lehetőséget.
[25] A felperes keresetében részletesen levezette a közbeszerzési eljárás menetében tett egyes intézkedéseit,
illetve bírálati cselekményeit, azonban a perben ezek tényszerű megtörténte és időpontja, továbbá a bírálati
időtartam jelentős túllépésére vonatkozó alperesi állítás sem volt vitatott. A jelen ügyben kizárólag a Kbt.
70. § (1) és (2) bekezdésének volt relevanciája. Amellett, hogy a bírálati határidő kimentésére a felperes nem
hivatkozhatott alappal a Kbt. 70. § (2a) bekezdésének 2021. február 1. napjától hatályos rendelkezéseire,
alaptalan volt az Irányelvre történt hivatkozása is figyelembe véve, hogy a felperes maga sem vitatta, hogy a Kbt.
szabályai az Irányelvvel összhangban vannak. Mindezek miatt sem a Kbt. 70. § (2a) bekezdésére, sem az Irányelv
rendelkezéseire utalással nem hivatkozhatott alappal a felperes arra, hogy a szerződő feleknek lehetőségük volt a
Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése szerinti bírálati határidők konszenzusos alapon történő kiterjesztésére. Ugyancsak
emiatt nem vezethetett
eredményre az alperes korábbi eseti döntéseire, a komplex jogértelmezésre történt hivatkozása sem.
[26] A felek által hivatkozott, hasonló tényálláson alapuló alperesi döntések jogi kötőerő hiányában nem voltak
figyelembe vehetők, azok tartalmáról a bíróság nem foglalhatott állást. Nem volt a felperes javára értékelhető
az, hogy az alperes joggyakorlatában nem talált hasonló tartalmú korábbi döntést. A Kbt. kógens szabályait
mindenki köteles betartani, és azok megszegése esetén a jogkövetkezményeket viselni. A törvény előírásait nem
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az alperes joggyakorlata teszi alkalmazandóvá, ezért a jogsértés megállapíthatósága szempontjából közömbös,
hogy korábban az alperes feltárt-e hasonló esetet.
[27] Ugyancsak a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése egyértelmű, kogens rendelkezéseiből eredően nem volt
jelentősége a felperes által a kimentés körében hivatkozott járványhelyzetnek, ez ugyanis nem indokolta
a Kbt. kógens szabályainak átlépését. A járványhelyzet bírálat folyamatának lassítására vonatkozó felperesi
hivatkozásokra az alperes a határozat 36. pontjában kifejtette az álláspontját. A közbeszerzési eljárás 2020.
június 11-i megindulásakor a járványhelyzet már fennállt, így ezzel, illetve ennek bírálat folyamatára gyakorolt
hatásaival a felperesnek számolnia kellett. Emellett a felperes a járványhelyzet hatásaira konkrétumok nélkül
hivatkozott, arra ez a közbeszerzési eljárás során hozott egyes ajánlatkérői döntéseire milyen hatást gyakorolt, azt
pontosan mi módon késleltette, vagy tette lehetetlenné. Nem jelenti az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti indokolási
kötelezettség megsértését az, hogy az alperes a felperes által hivatkozott körülményeket - így a járványhelyzet
bírálat folyamatára gyakorolt
hatását - a felperestől eltérően értékeli, és abból ennek megfelelően eltérő jogi következtetésekre jut.
[28] A bírság kiszabása az alperes mérlegelésének a következménye, a mérlegelési jogkör gyakorlásának
jogszerűségét illetően a kialakult bírói gyakorlat szerint (Kúria Kf.III.38.211/2019/5., Kf.III.37.630/2019/6.) akkor van
lehetőség mérséklésre, ha az alperes a bírság összegének megállapítása során valamely releváns körülményt nem
értékelt, vagy valamely körülményt tévesen vett figyelembe. Nincs tehát lehetősége arra a bíróságnak, hogy az
okszerűen figyelembe vett körülmények alapján megállapított bírság összegét felülmérlegelje. A határozat 41.
pontja a Kbt. 165. § (11) bekezdése szerinti mérlegelési szempontokat tartalmazza, az ügy egyedi jellegére a bírság
mértékének meghatározása során az alperes figyelemmel volt, érvényesítette az arányosság követelményét.
Felsorolta a felperes javára és terhére figyelembe vett körülményeket, kellő terjedelemben indokát adta annak,
hogy az egyes szempontokat miként értékelte. A felperes keresetében az alperes által nem értékelt, vagy
nem okszerűen értékelt körülményként feltüntetett elemeket a határozat az indokolásának 41-42. pontjaiban
részletesen tartalmazza. Egyértelműen kifejtette, hogy mely körülményeket vett figyelembe a felperes terhére és
melyeket a javára, a keresetben hiányolt tételek az értékelésében szerepelnek. A jogsértés hiányának állítása - a
felperes hivatkozásával ellentétben - nem értékelhető a bírság mértékét befolyásoló, felperes javára figyelembe
vehető körülményként, különösen úgy, hogy a fentiekben kifejtettek szerint a bíróság a felperes jogsértés hiányát
állító kereseti érveit nem tartotta alaposnak. A jogalap hiányára történt hivatkozás a bírság összegszerűségének
meghatározása körében nem lehet alapos. Az alperes a határozatában jogszerű és okszerű indokát adta annak,
hogy a Kbt. 165. § (3) bekezdés d) pontja alapján miért alkalmazott bírságot a felperessel szemben.
[29] A felperes a keresetében nem adott elő olyan indokot, mely alapján az alperesi mérlegelés okszerűtlensége
megállapítható lett volna. Nem jelölt meg a felperes olyan konkrét szempontot sem, amit az alperes a bírság
kiszabásánál tévesen vett volna figyelembe, vagy az okszerűség követelményét megsértve nem vett figyelembe.
Az alperes a határozatát a bírság összege tekintetében a mérlegelési jogkörben hozott határozatokra vonatkozó
Kp. 85. § (5) bekezdése szerint indokolta, határozatából megállapíthatóak a mérlegelés szempontjai és azok
okszerűsége. A bírság mértéke önmagában nem teszi jogszerűtlenné a döntést. A bíróság ezért a kiszabott bírság
mellőzésére, illetve mérséklésére sem látott lehetőséget.
[30] Mindezekre tekintettel a bíróság a keresetet, mint alaptalant a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján
elutasította.
[31] A bíróság a pervesztes felperest a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)
83. § (1) bekezdése alapján kötelezte az alperes jogtanácsosi képviselettel felmerült perköltségének viselésére. A
perköltség összegét a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet
3. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a kiszabott bírságösszeget mint pertárgy értéket alapul véve - mérlegeléssel
határozta meg. Az alperes által felszámított perköltséget erre figyelemmel nem tartotta eltúlzottnak. A bíróság az
alperesi érdekelt javára a Kp. 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján perköltséget nem állapított meg, mert az alperesi
érdekelt perköltségigénnyel nem élt.
[32] A bíróság a felperest az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (2) bekezdése,
az Itv. 39. § (1) bekezdése, valamint az Itv. 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapított kereseti illeték
viselésére a Pp. 83. § (1) bekezdés és a Pp. 102. § (1) bekezdése alapján kötelezte.
[33] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki.
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Záró rész
Budapest, 2022. március 23.
dr. Sára Katalin s.k. a tanács elnöke
Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k. előadó bíró
dr. Bíró Péter s.k bíró
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Fővárosi Törvényszék, 9498/2022, Fővárosi
Törvényszék 103.K.705.649/2021/18.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma: 103.K.705.649/2021/18.
A felperes: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
A felperes képviselője: Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda - dr. Bűrös László ügyvéd (1092 Budapest, Kinizsi u.
21-25.)
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Fáry Zoltán kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt: Közbeszerzési Hatóság Elnöke (1026 Budapest, Riadó u. 5.)
Az alperesi érdekelt képviselője: dr. Katona Margit kamarai jogtanácsos
A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott D.327/7/2021. számú közigazgatási határozat megtámadása
ítélet:
A Fővárosi Törvényszék az alperes D.327/7/2021. számú határozatának a felperessel szemben kiszabott bírságokra
vonatkozó rendelkezéseit megsemmisíti, és e körben az alperest új eljárásra kötelezi. Ezt meghaladóan a keresetet
elutasítja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 100 000 (százezer) forint részperköltséget.
Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az állam javára az adóhatóság felhívására 500 000 (ötszázezer) forint
kereseti részilletéket. Az 1 000 000 (egymillió) forint kereseti részilletéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint ajánlatkérő 2019. augusztus 6-án a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
indított "További jegy- és bérletkiadó automaták beszerzése és teljes körű üzemeltetése II." elnevezéssel
(EKR0011018022019).
[2] A felhívás szerint a vállalkozási keretmegállapodás tárgya: 4 db jegy- és bérletkiadó automata gyártása,
szállítása és üzembe helyezése; 76 db jegy- és bérletkiadó automata üzemeltetése a
keretmegállapodás idejére vonatkozóan; jegy- és bérletkiadó automata áthelyezése; jegy- és bérletkiadó
automata szoftver- és hardverfejlesztés (pl. TVM központi rendszer paraméterezési feladatok elvégzése az
ajánlatkérő egyedi igénye alapján). A közbeszerzés becsült értéke: 522.591.278 Ft + ÁFA. A szerződés kezdete:
2019 december 22., befejezése: 2020. december 21. A szerződés nem kapcsolatos Európai Uniós programmal.
[3] A felperes az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezését 2019. december 6-án küldte meg az ajánlattevők
részére, mely szerint az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a T-Systems Magyarország Zrt. lett.
[4] A felek a keretmegállapodást 2019. december 24-én kötötték meg, melynek időtartama az aláírásától 2020.
december 21-ig tartott. A keretösszege: 522.591.278 Ft + ÁFA. A keretmegállapodás 8.17.2. pontja szerint a
megrendelő a teljesítési igazolást a Kbt. 135. § (1) bekezdésére figyelemmel legkésőbb a tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig tartozik kiállítani.
[5] A felperes 2020. március 23-án állásfoglalást kért az alperesi érdekelttől - egyebek mellett - arra vonatkozóan,
hogy a keretmegállapodás időtartama meghosszabbítható-e további egy évvel a kialakult világjárványra,
a Kormány ez ügyben tett intézkedéseire, különös tekintettel a rendkívüli helyzet miatt naponta változó
jogszabályi környezetre, mint előre nem látható körülményre hivatkozással a közszolgáltatók közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 22. § (2)
bekezdés b) pontja alapján. Az alperesi érdekelt állásfoglalása értelmében az időbeli hatály meghosszabbítására
valamennyi jogszabályi feltétel fennállása esetén kerülhet sor, ha az igazolható, hogy annak teljesítése a
veszélyhelyzettel közvetlen összefüggésben nem lenne megvalósítható az eredeti tartalma szerint. A folyamatban
lévő közbeszerzési eljárás lefolytathatóságának kérdése önmagában nem elegendő.
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[6] A felperes és a kérelmezett 2020. június 2-án, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozással, módosította a
keretmegállapodás keretösszegét 50 százalékkal, az időtartamát pedig a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
2021 december 21-ig. A módosítás indokai a következők voltak:
„1.4.1 Megrendelő mint közszolgáltató számára kiemelten fontos, hogy Budapest Főváros tömegközlekedési
szolgáltatásait, ezen belül a díjtermékhez jutást, valamint menetdíjbevételek beszedését biztosítsa. Ezen okból a
Kiegészítő Keretmegállapodás keretében beszerzett és a Keretmegállapodás alapján üzemeltetett TVM-ek további
üzemeltetését, valamint a Keretmegállapodás keretében biztosított, TVM hálózat üzletmenet folytonosságához
kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani szükséges.
1.4.2
Magyarországon a Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a koronavírus járványra tekintettel 2020. március
12-től országos veszélyhelyzetet hirdetett ki, lezárta az ország határait, elrendelte az egyetemek, sportesemények,
nagyobb közösségi rendezvények bezárását, továbbá 2020. március 16-tól bezárásra kerültek az általános iskolák,
2020. március 17-töl illetve március 28-tól további korlátozások léptek életbe az élet számos területén, korlátozták
többek között az üzletek nyitva tartását, illetve kijárási korlátozást rendeltek el.
1.4.3
Az 1.4.2 pont szerinti helyzetre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a koronavírus járvány olyan előre nem látható
körülménynek minősül, mellyel egyik fél sem számolhatott, és kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre. A
kormányzati előrejelzések alapján a járvány kezelése hosszadalmas, nehéz folyamat lesz, amely hatásaitól sem a
Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tudja magát függetleníteni, valamint közvetlen hatással van Megrendelő 2020.
évi és 2021. évi üzleti tervére is, amely bizonytalanság fennállása alatt új közbeszerzési eljárást a módosítással
érintett beszerzés tárgyában, kellő gondossággal előkészíteni és lefolytatni nem tud. Továbbá a veszélyhelyzet
kihirdetését követően, a már korábban megindított közbeszerzési eljárásban meghatározott szerződéses
időszakot - amely mindig lényeges feltétel, a bizonytalan gazdasági helyzetre tekintettel oly mértékben vált
szükségessé csökkenteni, amely módosítás már a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe ütközött volna, így ezen csökkentett
időszak alatt a közszolgáltatói feladat ellátását, kizárólag a még hatályban lévő szerződés módosításával lehet
biztosítani.
1.4.4
Jelen helyzetben a jegykiadó automaták zökkenőmentes működtetése és a Megrendelő közszolgáltatói
feladatainak zavartalan ellátása elsőrendű fontossággal bír. Ennek érdekében a keretmegállapodás időtartamának
meghosszabbítása, egyúttal a keretösszeg felemelése szükséges mindaddig, amíg az országos veszélyhelyzet
megszűnését követően, az emiatt előállt rendhagyó működés helyett, az üzemszerű működést és megalapozott
tervezést lehetővé teszi Megrendelő számára, hogy a megváltozott gazdasági helyzet alapján, egy új
közbeszerzési eljárást megfelelő gondossággal előkészítsen és folyasson le, valamint biztosítsa az ellátandó
feladatok, az új szerződés kapcsán történő folyamatosságát.
1.4.5
Ennek alapján a Keretmegállapodást egy év határozott idővel történő meghosszabbítása szükséges, amely Felek
álláspontja szerint szükséges és elegendő időt biztosít Megrendelő módosult üzleti tervének elfogadásához,
arra alapozottan egy új közbeszerzési eljárás lefolytatásához - amelynek időigénye előreláthatóan az eljárás
előkészítésének időszükségletével nem számolva is minimum 6 hónap. Szerződéskötést követően pedig további
3 hónapot szükséges és indokolt nyertes ajánlattevő számára biztosítani az automata hálózat átadás-átvételre
történő felkészülésre, melyet követően további 3 hónap indokolt és szükséges az átadás-átvétel lebonyolítására,
annak érdekében, hogy az automata hálózat üzemeltető váltása, a közszolgáltatás zavarmentes fenntartása
biztosítható legyen.”
[7] Az alperesi érdekelt hivatalbóli kezdeményezésében kérte annak megállapítását, hogy a felperes megsértette
a Kr. 22. § (2) bekezdés b) pontját, mert nem a keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges a módosítás. Ez a
jogalap akkor alkalmazható, ha a szerződésmódosítás és az előre nem látható, a veszélyhelyzettel összefüggő
objektív körülmények között ok-okozati összefüggés áll fenn, a szerződésmódosítás azonban a felperes azon
szándékából ered, hogy a TVM hálózat teljeskörű üzemeltetésére vonatkozó beszerzését kívánta megvalósítani
(első kezdeményezési elem). Ezen túlmenően a felperes megsértette a Kbt. 135. § (1) bekezdését is, mert a
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táblázatban rögzített teljesítésigazolások kiállítása nem jogszabályi határidőn belül történt meg (második
kezdeményezési elem).
Az alperes határozata
[8] Az alperes a 2021. szeptember 13-án kelt D.327/7/2021. számú határozatában megállapította a hivatalbóli
kezdeményezés első eleme tekintetében, hogy a felperes és a kérelmezett megsértette Kr. 22. § (1) bekezdésének
b) pontjára tekintettel a Kbt. 141. § (8) bekezdését; a hivatalbóli kezdeményezés második eleme tekintetében a
felperes megsértette Kbt. 135. § (1) bekezdését, és a Kbt. 165. § (6) bekezdés a) és e) pontja alapján a felperesre
15 millió Ft, a kérelmezettre 5 millió Ft bírságot szabott ki. Megállapította, hogy a keretmegállapodás 2020. június
2-i módosítása a Kbt. 165. § (2) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 137. § (3) bekezdése alapján nem semmis,
és a felperesre további 10 millió Ft, a kérelmezettre további 5 millió forint bírságot szabott ki a Kbt. 165. § (7a)
bekezdés alapján. Indokolása szerint a felperes közszolgáltató ajánlatkérőnek minősül, ezért a Kr. 1. § (1) bekezdés
alapján a Kr. hatálya a jelen beszerzése is kiterjed. A Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja nem alkalmazandó, helyette a Kr. 22. § (1) bekezdése b) pontja alapján kell vizsgálni a
módosítás jogszerűségét. A módosítás akkor jogszerű, ha a jogszabályi feltételek együttesen teljesülnek. A
szerződésmódosítást olyan körülménynek kell szükségessé tenni, amelyet az ajánlatkérő nem láthatott előre,
azaz amely szükségessé teszi a szerződés módosítását, és azt az ajánlatkérő kellő gondosság mellett sem
láthatott előre. A szerződésmódosítás kizárólagos célja az lehet, hogy megszüntesse a szerződés teljesítését
akadályozó, ellehetetlenítő körülményt, ezért a szerződésben rögzített tartalom megvalósulását nem korlátozó
körülmény folytán jelentkező cél a szerződés keretein kívüli új igénynek minősül. Egy körülményről akkor lehet
csak megállapítani, hogy szükségessé teszi a szerződés módosítását, ha a szerződés teljesítésének sikerességét
befolyásolja kedvezőtlenül. A módosítás indokolása olyan körülményeket ismertetett, amelyek a teljesítés
sikerességére nincsenek kihatással, az eredeti időbeli hatály lejárta utáni jogviszonyt befolyásolják. Nem csak
az állapítható meg, hogy zavartalan a keretmegállapodás teljesítése a szerződés eredeti időtartama alatt,
hanem a szerződő felek erre vonatkozó döntése alapján az időtartam lejárta után sem szakadt meg a teljesítés.
Egy új igény kielégítésének nehézsége önmagában nem eredményezheti a szerződés időbeli hatályának
módosítását. A bemutatott körülmények nem tették szükségessé a módosítást, ezért a Kr. 22. § (1) bekezdés
szerinti feltételek nem teljesülnek. A Kr. 22. § (3) bekezdése alapján megfelelően alkalmazandó Kbt. 148. § (8)
bekezdése szerint a szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként
módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével került sor,
a módosítás a Kbt. 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis. A módosítás jogszerűtlen volt, mert arra a
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, mivel a módosítás a keretmegállapodás műszaki tartalmán
kívüli szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozott, amely beszerzését akkor valósíthatta volna meg
jogszerűen a felperes a Kbt. 148. § (8) bekezdése alapján, ha lefolytat előtte egy közbeszerzési eljárást. A szerződő
felek ezért megsértették - a Kr. 22. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel -a Kbt. 141. § (8) bekezdését. A második
elem szerinti jogsértés megállapításának az indoka az volt, hogy az ajánlatkérő általa is elismerten a kérelmezett
teljesítésétől számított tizenöt napon túl állította ki a teljesítési igazolásokat a keretmegállapodás közvetlen
megrendeléseiről, amellyel megsértette Kbt. 135. § (1) bekezdését.
[9] A jogkövetkezmények körében a jogsértés utáni bírság kiszabása és mértéke megállapításának indokait
az alperes a határozat 57. pontjában rögzítette. Ezt követően megállapította a határozat 62. pontjában,
hogy a módosítás nem semmis, mert kiemelkedően fontos közérdek fűződik a tömegközlekedés zavartalan
működtetéséhez elengedhetetlen szolgáltatás folyamatos teljesítéséhez. A Kbt. 165. § (7a) bekezdése alapján
kiszabott bírság indokolását a határozat a 65. pontban rögzítette, az 57. ponttal majdnem teljesen egyező
indokokkal, azzal a különbséggel, hogy a beszerzés értékét ez utóbbi bírság esetében értékelte. Leszögezte, hogy
az eset összes körülményének figyelembevételével járt el. A szerződő felek javára értékelte azt a körülményt,
hogy a szándékosság nem volt megállapítható, és a jogsértés nem gyakorolt befolyást a közbeszerzési eljárást
lezáró döntésre. A felek terhére értékelte, hogy a jogsértések nem kijavíthatók, és 2021-ben már állapított meg a
terhűkre jogsértést. Döntése során figyelemmel volt az
Európai Unió Bírósága C-263/19. számú ítéletében foglaltakra is.
A kereset, a védirat és az érdekelt nyilatkozata
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[10] A felperes az alperes határozatát keresettel támadta, melyben kérte a bíróságot, hogy elsődlegesen
helyezze azt hatályon kívül és kötelezze az alperest új eljárás lefolytatására; másodlagosan a határozatot
változtassa meg akként, hogy a jogorvoslati eljárást - a kezdeményezés elkésettsége okán - szüntesse meg;
harmadlagosan állapítsa meg a jogsértés hiányát a semmisségével kapcsolatos és a bírság megállapítására
vonatkozó rendelkezések
törlésével. Álláspontja szerint az alperes az eljárása során számos eljárási hibát vétett, a határozat megalapozatlan,
jogszabályba ütköző és a bírság megállapítása körében okszerűtlen. Perköltségét a vonatkozó IM. rendeletre
hivatkozással számította fel, melynek megfizetésére a pervesztes alperest kérte kötelezni azzal, hogy a jogi
képviselője ÁFA-körbe tartozik.
[11] Arra hivatkozott, hogy az eljárási jogsértések önállóan is, összességükben pedig különösen megalapozzák
a határozat hatályon kívül helyezését. Az alperesnek a visszautasítási feltételeket hivatalból kell vizsgálnia. Az
indokolás azonban nem tartalmazza sem a tudomásszerzés időpontjának meghatározását, sem a kezdeményezés
benyújtására nyitva álló határidőt, sem azon jogszabályhelyet, amely a határidőt rögzíti, továbbá azon
megállapítást sem, hogy a kezdeményezés törvényi határidőben került-e benyújtásra. A határozatból
nem lehet megállapítani, hogy az alperes eleget tett-e a hivatalbóli vizsgálati kötelezettségének, milyen
bizonyítékok, következtetések alapján jutott a határidő megtartottságára. A határozat ezen hiányossága miatt a
felülvizsgálat joga is korlátozott. Ehhez hasonlóan a határozat nem tartalmaz megállapításokat a kezdeményező
ügyfélképessége, kezdeményezési jogosultsága körében sem, amely szintén hivatalból vizsgálandó. Nem
tartalmazza, hogy a kezdeményező a Kbt. 152. § (1) bekezdésében
felsorolt mely személynek, szervezetnek minősül, és hány napos szubjektív kezdeményezési határidő érvényesül
az esetében a Kbt. 152. § (2) bekezdése alapján. Az indokolás nem felel meg az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mert
nem tartalmaz teljeskörű - a tényállásra, a bizonyítékokra, a mérlegelés és döntés indokaira, valamint az azt
megalapozó jogszabályi helyek megjelölésére is kiterjedő - indokolást. Az alperes nem tett eleget a megalapozott
döntés meghozatalához szükséges tényállástisztázási kötelezettségének sem, az Ákr. 3. §-át és 62. §-át megsértve
járt el. Az alperes megítélése szerint elismerte, hogy nem vizsgálta a visszautasítási feltételeket. Az Ákr. 46. § (1)
bekezdése alapján fennálló vizsgálati és visszautasítási kötelezettsége alapján kérelem hiányában is el kell járnia
és vizsgálnia kell a feltételek fennállását hivatalból (104.K.701.005/2020/13.), amelyet elmulasztott megtenni. A
késedelem már a
kezdeményezési iratokból megállapítható lett volna, a bizonyítékok rendelkezésre álltak, ezért ez esetben nincs
arról szó, hogy a vélelem hivatalbóli megdöntését várná el az alperestől. Más ügyekben helyesen járt el az alperes
(D.344/13/2021., D.342/6/2021., D.335/17/2021.).
[12] A határozat 28. pontja nem pontosan, illetve tévesen tartalmazza az alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket,
mert abból egyrészt nem lehet megállapítani, hogy mely jogszabályok alapján járt el, másrészt arra lehet
következtetni, hogy mind az anyagi, mind az eljárási szabályok tekintetében a 2019. augusztus 6-án hatályos
rendelkezéseket alkalmazta. Az eljárás megindítására azonban 2020. július 14-én került sor, ezért ezen időpontban
hatályos eljárási jogszabályok alkalmazására lett volna köteles az alperes.
[13] Az alperes a kezdeményezés tartalmán túlterjeszkedve járt el, mert a hivatalbóli kezdeményezés első eleme
nem tartalmazta a 141. § (8) bekezdésének megsértését, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzését. A határozat a
kezdeményezés tartalmát nem egyértelműen határozza meg, ahogy azt sem, hogy az első kezdeményezési elem
keretében miben kellett döntenie és miben döntött. Nem helytállóan határozta meg a kezdeményezés alapján
eldöntendő kérdést és nem megfelelő kérdésben hozta meg a döntését. Az alperes kizárólag abban az esetben
állapíthatta volna meg a Kbt. 141. § (8) bekezdésének megsértését, ha minden jogalapot megvizsgál és értékel,
és mindegyik megsértését megállapítja, ennek hiányában nem. A joggyakorlat egységes abban, hogy a jogszerű
módosítás jogalapjának fennállta ténykérdés, nem függ attól, hogy azt az ajánlatkérő helyesen állapítja-e meg,
amennyiben bármelyik jogcímen fennáll, úgy a módosítás nem tekinthető jogszerűtlennek (2021. május alapján
kiadott útmutató). Az összes többi jogcím
megsértésének vizsgálata hiányában a Kbt. 141. § (8) bekezdése megsértése megállapításának jogszerűen nem
lett volna helye. Ebben a körben is megsértette az alperes az Ákr. 3. §-át, 61. §-át és 81. § (1) bekezdését. Az első
kezdeményezési elemhez kapcsolódó eljárási kereseti hivatkozását kiterjesztette az Ákr. 2. § megsértésére is,
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továbbá vitatta annak jogszerűségét is, hogy az alperes a módosításról azt állapította meg, hogy nem semmis.
Az alkalmazott jogszabályi rendelkezések megnevezése kapcsán a Kúria Kfv.IV-37.130/2021/4. számú ítéletére
és arra hivatkozott, hogy újabb döntéseiben már az ennek megfelelő joggyakorlatot folytatja az alperes. Az
alperes megítélése szerint elismerte azt a jogsértését is, hogy nem vizsgálta meg a Kbt. 141. § szerinti valamennyi
jogcímet, újabb határozataiban már e vizsgálati kötelezettségét is ellátja (D.363/7/2021., D.254/16/2021.,
D.364/11/2021.). A Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy a Kbt. 141. § (8) bekezdésének megsértését nem
hivatalból, hanem kérelemre kell vizsgálni, ezért az alperes arról - mivel a kezdeményezés nem utalt rá - nem
dönthetett volna (104.K.706.819/2020.).
[14] A határozat 50. pontjában foglalt megállapítás iratellenes, mert a felperes nem ismerte el a jogsértést, nem
állította, hogy a teljesítéstől számított tizenöt napon túl állította ki a teljesítési igazolásokat. Rámutatott azonban
arra, hogy nem okozott semmilyen károsodást sem a közpénzek észszerű és hatékony felhasználásában, sem a
felek együttműködésében, a kérelmezett ezzel összefüggésben nem tett észrevételt, a felek között egyetértés
valósult meg. Ennek megfelelően nyilatkozatát az alperes tévesen értelmezte és megalapozatlan következtetést
vont le. A tényállást ebben a körben sem tárta fel, megsértve ezzel az Ákr. 3. §-át, 61. §-át, figyelmen kívül hagyta
az észrevételeket, nem rögzítette, hogy az egyes megrendelések esetén mikor került sor a jogsértésre, pontosan
mikor történt meg a teljesítés és ahhoz képest késedelmesen történt-e a teljesítésigazolás. A határozat ezért az
Ákr. 81. §-át is sérti. A Kbt. 135. § (1) bekezdésbe foglalt határidő nem anyagi jogi határidő, késedelem esetén a
kimentés
lehetősége a polgári jog szabályai szerint fennáll.
[15] Amennyiben a fentiek alaposságát a bíróság nem fogadja el, a kezdeményezés elkésettségére
és a visszautasítás jogsértő elmaradására alapítja a keresetét. Az alperesi érdekelt által 2020. november 11-én
indított ellenőrzési eljárásban 2020. november 23-án csatolta a keretmegállapodás módosítását, valamint a
rendelkezésére álló teljesítési igazolásokat, 2020 december 14-én elektronikus aláírással ellátva is megküldésre
került a módosítás szövege (F/7.), a teljesítési igazolásokkal kapcsolatos iratokat pedig folyamatosan küldte 2021.
április 19-éig. Az ellenőrzéssel párhuzamosan tette közzé a módosításról szóló hirdetményét 2021. január 21-én.
A szerződésmódosítással kapcsolatos jogsértés 2020 december 14-én, a teljesítésigazolásokkal kapcsolatos 2021.
április 19-én igazolhatóan az alperesi érdekelt tudomására jutott, ehhez képest a kezdeményezés mindkét elem
tekintetében elkésetten, a 60 napos szubjektív határidőn túl, 2021. június 13-án érkezett meg az alpereshez. A Kbt.
153. § (4) bekezdés szerinti törvényi vélelem az Alkotmánybíróság 19/2020. (VIII.4.) AB határozata és az alperes
joggyakorlata
alapján a bírósági eljárásokban megdönthető, ezért jelen perben megállapítható, hogy a kezdeményezés
elkésett, ezért azt vissza kellett volna utasítani vagy az eljárást meg kellett volna szüntetni. Arra az esetre, ha a
bíróság megítélése szerint a törvényi vélelem nem megdönthető, úgy a Kp. 34. § b) pontja alapján indítványozta
az Alkotmánybíróság eljárása kezdeményezését a Kbt. 153. § (4) bekezdés alaptörvényellenességének
megállapítására és jelen ügyben való alkalmazhatósága kizárására, és az eljárás felfüggesztését.
[16] A jogsértések érdemét vitatva az alperes arra hivatkozott, hogy az alperes a Kr. 22. § (1) bekezdés
helytelen értelmezésével állapította meg a jogsértést. A már hivatkozott Útmutató értelmében, amennyiben a
jogalapok bármelyikének feltételei teljesülnek, nem kell új közbeszerzési eljárást lefolytatni. A módosítás a jelen
keretmegállapodás teljesítéséhez
szükséges volt, ugyanis a jelen megállapodásnak, illetve az abban foglalt szolgáltatásnak az volt a célja, hogy
a folyamatosan fennálló - és nem az újonnan felmerülő - beszerzési igényt kielégítse. Erre figyelemmel kötött
keretmegállapodást és nem vállalkozási szerződést. Folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén a szerződés
teljesítését ellehetetlenítő körülményként kell értékelni a folyamatos szolgáltatási igény kielégítésének olyan
körülményektől bekövetkező akadályát, mely körülmények bekövetkeztét az ajánlatkérő kellő gondossággal
nem láthatta előre. Az alperes pedig a hivatkozott körülmények előreláthatóságát nem vitatta. Az alperes
által alkalmazott szűkkörű értelmezés az Irányelv és a Kbt. kógens rendelkezéseiből nem vezethető le. Ezen
értelmezés szerint az alperes a folyamatos szolgáltatási igényt kielégítő beszerzés tárgyában kötött szerződés
időbeli hatályának meghosszabbítását lényegében automatikusan jogszabályba ütközőnek minősíti, amely az
Útmutatóban foglaltakból sem vezethető le.
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Elmulasztotta tehát értékelni az alperes a beszerzés tárgyának specifikumát, és azt a körülményt, hogy egy
keretmegállapodásban megfogalmazott beszerzési igényről és annak módosítási szükségességéről van szó.
Ami egy egyedi szerződés esetén új beszerzési igényekként merül fel, az egy keretmegállapodás keretében
egy folyamatos szolgáltatási igényét kielégítése esetén nem az. A konkrét esetben 2019-ben a felperesnek új
beszerzési igénye keletkezett, amely igénye a pandémia megjelenését követően megszűnt, ezért is döntött
a megindított eljárás visszavonásáról, és állapította meg azt, hogy új beszerzési igény hiányában a korábban
megkötött keretmegállapodás módosításával - az annak keretében kielégíteni kívánt beszerzési igény részeként gondoskodhat a számára elengedhetetlenül szükséges szolgáltatás biztosításáról. Nem terjesztette ki a tárgyát új
szolgáltatási elemekre, új vállalkozói kötelezettségekre.
[17] Az alperes a Kr. 22. § (1) bekezdésének megsértése megállapítása esetén nem jogosult a Kbt. 141. § (8)
bekezdése megsértésének megállapítására is, mert a hivatalbóli kezdeményezés arra nem terjedt ki, további
jogcímek vizsgálata hiányában nem hozható ilyen döntés, és az alperes aktuális joggyakorlata szerint a szerződés
időtartamának jogsértő meghosszabbítása és az ellenszolgáltatás összegének jogsértő növelése esetén sem kerül
megállapításra a közbeszerzés jogtalan mellőzése, így a semmisségről, illetve annak hiányáról sem dönt az alperes
(D.241/2021. számú határozat). Amennyiben a bíróság nem osztja ezen érvelést, másodlagosan a felperes arra
hivatkozott, hogy a közbeszerzés jogtalan mellőzése megállapítása esetén az alperest indokolási kötelezettség
terhelte, melynek nem tett eleget.
[18] Az alperes iratellenesen állapította meg, hogy a határidőn túl állította ki a teljesítési igazolásokat, mert nem
minden teljesítésigazolást állított ki késedelmesen, és egy teljesítésigazolás tekintetében sem ismerte el a Ptk.
szerinti hibás (késedelmes) teljesítést. Ez a jogsértés elsődlegesen szerződésszegést jelent, és annak szankcióját
a polgári jogi szerződésben rögzítettek szerint, polgári jogi igény keretében kell megállapítani, amelyre az
alperes hatásköre nem terjed ki. A késedelmes teljesítés jellemző oka a teljesítés igazolás kiállításához szükséges
olyan feladatok elvégzése, amelyet számos esetben a felperesen kívül álló, objektív körülmények korlátoztak. A
jogorvoslati eljárásban ismertette az igazoláskiállítás folyamatát, és hivatkozott is a rajta kívül álló körülményekre,
azonban ennek vizsgálatát az alperes elmulasztotta, és e körben a felelősség megállapítását sem vizsgálta.
Amennyiben a késedelem tekintetében a Ptk. szerinti kimentésnek helye van, a felelőssége nem állapítható meg a
szerződésszegésért, abban az esetben sem polgári jogi igény előterjesztésének, sem a Kbt. 135. § (1) bekezdése
megsértése megállapításának nincs helye. Az alperes döntése ezért - tényállás-tisztázási, indokolási és értékelési
hiányosság okán - nem megalapozott.
[19] 2021. február elsején a Kbt. 135. § (1) bekezdése módosításra került. A hatályos szöveg már nem tartalmazza a
tizenöt napos határidőt. A jogalkotói indokolás szerint felesleges és nem
segíti elő a gyors kifizetést ez a szabály. A határidőt szükségtelenné és indokolatlanná tevő körülmények az
egyedi szerződések teljesítése során, tehát 2020. évben már fennálltak. Ez alátámasztja azt is, hogy a Kbt. 135. § (1)
bekezdése megsértése nem minősülhet súlyos jogsértésnek.
[20] Az alperes jogszerűtlenül állapította meg a bírságok összegét. A döntés a Kp. 85. § (5) bekezdésével, a 2/2015
(XI.23.) KMK véleményben foglaltakkal, a Kúria Kfv.III.37.582/2016/6. számú ítéletével és az EJEB joggyakorlatával
sem egyeztethető össze. A döntése e körben is az Ákr. 81. § (1) bekezdésébe ütközik, amely az ügy érdemi
elbírálására kiható eljárási szabályszegés. Iratellenes a határozat azon állítása, hogy az eset összes körülménye
mérlegelésre került. Az alperes a két különböző jogcímen alkalmazott bírság összegének mérlegelése során
figyelembe vett körülményeket azonos tartalommal rögzítette, pusztán azzal a különbséggel, hogy a (7a)
bekezdés alapján alkalmazott bírság esetén utalt a beszerzés összegére a (6) bekezdés alapján alkalmazott
bírságnál nem. A Kbt. 165. § (11) bekezdésben nevesített szempontok közül az ügy tekintetében jelentőséggel
bíró szempontokat figyelembe kellett volna venni, az alperes azonban több releváns szempontot nem értékelt.
Egyik bírság tekintetében sem értékelte a
jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát, a Kbt.-be ütköző magatartás adott közbeszerzés vonatkozásában történt
ismételt tanúsítását, valamint a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszabb
időtartamot. A Kbt. 165. § (6) bekezdése alapján alkalmazott bírság esetében nem értékelte a közbeszerzés értékét
sem. A Kbt. 165. § (11) bekezdésben felsorolt szempontok közül összesen kettőt értékelt, annak ellenére, hogy
a figyelembe nem vett, kötelezően figyelembe veendő körülmények mindegyike a felek javára értékelhető.
Mindkét jogsértés csekély súlyúnak minősül, adminisztratív jellegű és nem okoz más joghátrányt, a szerződés
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csak a kérelmezettel volt megköthető, más gazdasági szereplők érdekei, jogai nem sérültek, a Kbt. alapelveinek
sérelme nem következett be, a közpénzek hatékony felhasználása, átláthatósága is biztosított. A közbeszerzés
tárgya speciális informatikai szolgáltatás, amelyet műszaki-technikai sajátosságai, kizárólagos védelme miatt csak
a kérelmezett tud
jogszerűen biztosítani. A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás jogcímét az alperesi érdeket is
megvizsgálta és jogszerűnek minősítette. A szerződésmódosításra megrendelt szolgáltatások tárgya, jellege a
szerződéssel egyező volt, tehát ezen körülmények is a felperes javára értékelhetők. A beszerzés értéke nem érte el
az uniós értékhatárt, tehát nemzeti eljárásrendre tartozott, és annak összege a szerződés értékéhez viszonyítottan
csekély. A felperes korábban jogsértést az adott közbeszerzéssel összefüggésben nem állapított meg. Továbbá
a jogorvoslati eljárás és a jogsértés között több mint 13 hónap telt el, amely egy viszonylag hosszabb idő. A
fentieken túl, az eset összes körülményébe tartozó releváns szempontok sem kerültek értékelésre. Ebben a körben
figyelembe kellett volna venni, hogy a szerződés teljesítésére veszélyhelyzetben, a bekövetkezett változásokat
folyamatosan követő, változó szabályozás mellett, speciális helyzetben került sor. Nem értékelte az alperes a
felperes körültekintő,
gondos eljárását, az állásfoglalás beszerzését és azt, hogy az abban foglaltaknak megfelelően igyekezett
eljárni, amely utalást sem tartalmazott arra, hogy a szerződésmódosítás jogszerűségéhez komoly kétség fér,
az jogszerűtlennek minősülhet. Nem vette figyelembe a jogorvoslati eljárásban tanúsított együttműködő
magatartását, hogy a hatósági eljárás megindítása és a jogorvoslati kérelem benyújtása között több mint nyolc
hónap telt el, és a valamennyi releváns információ rendelkezésre állását követő hét hónapra kezdeményezett az
érdekelt jogorvoslati eljárást.
[21] Az alperes indokolásában nem jelölte meg, hogy a bírság kiszabása körében értékelt szempontokat milyen
súllyal vette figyelembe, a kezdeményezési elemek szerint nem differenciálta a mérlegelés szempontjait, a bírság
mértékét, összegét. A figyelembe vett szempontokat továbbá nem okszerűen mérlegelte, illetve a mérlegelési
tevékenysége
átláthatatlan. A terhére értékelt körülmények egyike sem szerepel a Kbt. 165. § (11) bekezdése szerinti
felsorolásban, egyéb körülményként vehető figyelembe. Értelmezhetetlen a kijavíthatatlanság megállapítása,
illetve a Kbt. 165. § (7a) bekezdés szerinti bírságnál a többes szám, mert egy jogsértés eredményezte a szerződés
semmisségét. A hivatkozott bírságot megállapító döntések közül a D.266/2021. számú határozat elleni kereset
eredményre vezetett, azt a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette. A citált döntések kivétel nélkül csekély súlyú
jogsértések és a bírságok alacsonyabb összegűek. Nem került megindokolásra, hogy miért csak a Kbt. 165. § (7a)
bekezdés szerinti bírság körében értékelte a beszerzés összegét, és miként került az figyelembevételre (ellenére,
esetlegesen a javára). Mindezek ellenére az alkalmazott bírság összegét a maximális összegben határozta meg
a Kbt. 165. § (6) bekezdés esetén, a Kbt. 165. § (7a) bekezdés szerinti bírság körében is ugyanazt értékelte, de a
bírság összegét mégis a
maximális tizenöt százalékhoz képest 11 %-ban határozta meg. Ez az összeg továbbá kirívóan meghaladja a
súlyosnak minősített jogsértések során alkalmazott mértéket is, amely szintén szükségessé tette volna mérlegelési
tevékenység bemutatását.
[22] Kiegészítette a hivatkozását azzal, hogy az alperes nem vizsgálta meg, hogy a szerződésmódosítással
az eredeti szerződéses érték ténylegesen nőtt-e, ha igen, akkor mennyivel és milyen módon, ezért a
tényállástisztázási kötelezettségét is megsértette-e körben. Az alperes a tényállás valóságának a bizonyítására
köteles, annak sikertelensége a terhére esik. A keresetében valószínűsítette a tényállás megalapozatlanságát,
hiányosságát, iratellenességét, ezért a bíróságnak kell köteleznie az alperest a tényállás valóságának bizonyítására
a keresetlevélben és az észrevételben megjelölt körben.
[23] Az alperes védiratában a határozatban foglaltakat teljeskörűen fenntartotta, és a kereset elutasítását
kérte. Perköltségét költségjegyzéken számította fel. Hivatkozása szerint a határozata jogszerű, ezért nincsen
helye a megváltoztatásnak, a megsemmisítésnek vagy a hatályon kívül helyezésnek. A jogorvoslati határidő
megtartottságára, a hivatalbóli kezdeményező ügyfélképességére vonatkozó döntést és indokolást akkor kell
a határozatnak külön tartalmaznia, ha az ügyfelek felvetik annak lehetőségét, hogy a kezdeményezés elkésett,
a kezdeményező nem rendelkezik ügyfélképességgel, ilyen kifogást azonban a felperes nem tett. Először a
keresetében vetette fel ezen vizsgálatok szükségességét, és nem tudott megjelölni olyan jogszabályi rendelkezést,
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amelyet az alperes megsértett volna. A határozat 28. pontja megfelelően tartalmazza, hogy mely jogszabályok
mely időpontban hatályos rendelkezései alapján vizsgálta a hivatalbóli kezdeményezést. Kizárólag azon indokok
alapján vizsgálta a szerződésmódosítás
jogszerűségét, amelyet a felperes a közzétett hirdetményében megjelölt. Az eljárását nem kellett kiterjesztenie a
Kbt. 158. § (1) bekezdése szerint, mert nem szerzett tudomást a hivatalbóli kezdeményezés alapján vizsgáltakon
túli jogsértésekről. A felperes a 2021. július 19-én kelt észrevételek 5. oldalának 2. táblázata előtt azt nyilatkozta,
hogy a késedelmek okait foglalja össze, amely a késedelem elismerését jelenti, és a keresetben sem tudta
bemutatni ennek cáfolatát, és nem bizonyította a megállapítás ellenkezőjét. Egyértelműen megállapítható, hogy
a felperes a hivatalbóli kezdeményezés elkésettségét a keresetben állította először, ezért - figyelemmel a Fővárosi
Törvényszék 104.K.708.281/2020/15. számú ítéletében foglaltakra - arra a jelen perben jogszerűen már nem
hivatkozhat. A jogalkotó a Kbt. 135. § (1) bekezdésében nem rögzített kimentési, igazolási lehetőséget, ezért ilyet
nem vehetett figyelembe. A döntés idején hatályos rendelkezés tartalmazta a tizenöt napos szabályt. Álláspontja
szerint a
bírság összege megállapításakor az eset összes körülményét figyelembe vette azokat, amelyek a jogsértés
megítélésére jelentős hatással voltak, az egyéb adatok figyelembevétele alaptalanul torzította volna a bírságok
összegét. Amennyiben a határozat nem ad indokolást, azt úgy kell tekinteni, hogy azt az eset összes körülménye
szempontjából nem tartotta fontosnak (Kfv.VI.37.198/2018/4.) Döntése csak jogszabálysértés esetén változtatható
meg a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 85. § (5) bekezdése és a Kúria Kf.III.37.630/2019/6. számú ítélete alapján.
[24] Az alperes érdekelt nyilatkozatában - az alperes védiratában foglaltakhoz csatlakozva - kérte a kereset
elutasítását. Perköltségét költségjegyzéken számította fel. Arra hivatkozott, hogy a perben a felperes
elkésettséggel kapcsolatos érvei nem bírálhatók el, a felperes a Kp. 78. § (4) bekezdése szerinti körülmény
fennálltát nem igazolta. A felperes indítványa kapcsán megjegyezte, hogy a jogbiztonság sérelme a Kbt. 153. § (4)
bekezdése tekintetében nem merül fel, mert a Kbt. rendelkezései egyértelműen behatárolják a hatósági ellenőrzés
időtartamát, ezért az ellenőrzés befejezésének napja nem teszi parttalanná a Kbt. 153. § (1) c) pontja szerinti
szubjektív határidőt. Kiemelte, hogy a keretmegállapodás adott műszaki tartalom alapján, előre meghatározott
időtartamig, előre meghatározott keretösszeg erejéig biztosította a közszolgáltatás ellátását. A pandémiás
helyzet és az azzal járó bizonytalanság nem befolyásolta a szerződés teljesítését egyik fél részéről sem, ezért a
szükségesség követelménye nem állt
fenn. A keretmegállapodás időtartamának és keretösszegének módosítása nem a keretmegállapodás teljesítése
miatt vált szükségessé, hanem a közszolgáltatás folyamatos biztosításának szükségessége indokolta, amely
szükségesség nem esik egy tekintet alá a Kr. 22. § (2) b) pontjában szereplő szükségesség követelményével. A
módosítással érintett szerződés típusa a jelen jogvita tekintetében nem releváns körülmény. Új közbeszerzési
igény nemcsak akkor állapítható meg, ha a módosítás a szerződést új szolgáltatási elemekre vagy új vállalkozói
kötelezettségekre terjeszti ki. A szerződés időtartamának és összegének emelése, az eredeti szerződésben
foglalt beszerzési igényhez képes mindenképpen egy többlet szolgáltatás igénybevételét jelentette. A teljesítési
igazolások késedelmes kiállítása egyértelműen megállapítható, a Kbt. 145. § (3) bekezdése egyértelműen rögzíti
az alperes hatáskörét, amely a szankcionálása is kiterjed.
A bíróság ítélete és annak indokai
[25] A kereset részben alapos és részben az alábbiak szerint alaptalan.
[26] A bíróság a Kbt. 170. § (1) bekezdése alapján indított közigazgatási perben az alperesi határozat, mint
közigazgatási cselekmény jogszerűségét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Kp. 85. § (l)-(2) bekezdése értelmében a meghozatalának
időpontjában fennálló tények alapján, a kereseti kérelem korlátai között vizsgálta. A jogkövetkezmények
alkalmazása, mint mérlegelési jogkörben megvalósított közigazgatási cselekmény jogszerűsége körében - a Kp.
85. § (5) bekezdése alapján - a bíróság azt is vizsgálta, hogy a közigazgatási szerv hatáskörét a mérlegelésre való
felhatalmazásának keretei között gyakorolta-e, a mérlegelés szempontjai és azok okszerűsége a közigazgatási
cselekményt tartalmazó iratból megállapíthatóak-e.
[27] A bíróság a felperes keresetét a Kp. 77. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el, azt vizsgálva,
hogy a felperes keresetében előadott hivatkozások szerint az alperes határozata és eljárása jogszabálysértő-e. A
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bíróság elsőként a felperes eljárásjogi kifogásait vizsgálta, azt követően az érdemi jogszerűségi hivatkozásokat.
Az ítéleti tényállást a perbeli nyilatkozatok, a csatolt iratok és a közigazgatási eljárás iratai alapján állapította meg.
Hivatalból bizonyítást nem végzett. Döntése meghozatala során a Kúria joggyakorlatát figyelembe véve járt el,
attól nem tért el.
[28] A Kp. 85. § (1) bekezdése, a Kp. 37. § (1) bekezdése és a Kp. 46. § (4) bekezdése alapján jogsérelemre
hivatkozni csak a keresetindítási határidőig megengedett, mert a keresetindításra nyitva álló törvényi határidő
kógens, amelyet a bíróság hiánypótlási felhívással vagy arra adott
újabb bírói határidővel nem írhat felül, ezért a jelen perben is csak az e határidőn belül beérkezett jogsérelmek
figyelembevétele volt lehetséges. A bíróság ezért a jogorvoslati határidőn túli, észrevételben előadott jogsérelmi
hivatkozások érdemi vizsgálatát mellőzte. Az első kezdeményezési elemhez kapcsolódóan az Ákr. 2. §-a, az
eredeti szerződéses értékkel kapcsolatos tényállástisztázási kötelezettség megsértésére vonatkozó, továbbá a
szerződésmódosítás nem semmis voltát támadó hivatkozások alapossága ezért és ez okból nem volt elfogadható.
[29] A jogorvoslati eljárás irataiból megállapíthatóan, és a felek által is egybehangzóan állítottan a felperes a
hivatalbóli kezdeményezés elkésettségét és a visszautasítási okok fennállását a keresetében állította először.
Ehhez kapcsolódóan ugyan a felperes arra helytállóan hivatkozott, hogy a visszautasítási feltételeket az alperesnek
hivatalból is szükséges vizsgálnia, arra azonban nem, hogy e kötelezettsége teljesítésének elmaradása, nem
megfelelő lefolytatása - úgy, hogy az azzal kapcsolatos jogszerűségi kifogásait az alapeljárásban nem hivatkozta
- elsőként a közigazgatási perben is sikerrel lenne vitatható. A közigazgatási perben a bíróság által elbírálható
jogvita kereteit nem az Ákr., hanem a Kp. szabályai határozzák meg. A Kp. pedig egyértelmű szabályozást
tartalmaz - a keresetindítási határidőn túli hivatkozások elintézési módján túl - a megelőző eljárás idején fennálló,
de a megelőző eljárásban vitatni, hivatkozni elmulasztott tényekre, körülményekre hivatkozásokra nézve is. Az
alperes és az
alperesi érdekelt is helytállóan mutatott rá arra, hogy a közigazgatási perben a Kp. 78. § (4) bekezdése szerint a
megelőző eljárás idején fennálló, de a megelőző eljárásban nem értékelt tényre, körülményre a felperes vagy az
érdekelt akkor hivatkozhat, ha azt a megelőző eljárásban a közigazgatási szerv arra való hivatkozása ellenére nem
vette figyelembe, azt önhibáján kívül nem ismerte, illetve arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Annak érdekében,
hogy ezen - elsőként a perben előadott -hivatkozások érdemben elbírálhatóvá váljanak a Kp. 78. § (4) bekezdése
szerinti körülmények fennálltát igazolni szükséges.
[30] A Kp. 78. § (4) bekezdéséhez fűzött jogalkotói indokolás szerint: „[...] közigazgatási perben a bizonyítás
szabályozása különösen jelentős annak érdekében, hogy a bírósági eljárás ne váljon másod-, illetve harmadfokú
közigazgatási eljárássá, és a tényállás tisztázásának helyszíne a megelőző eljárás legyen. [...] A közigazgatási
perben a bizonyítás szabályozása különösen jelentős annak érdekében, hogy a bírósági eljárás ne váljon másod-,
illetve harmadfokú közigazgatási eljárássá, és a tényállás tisztázásának helyszíne a megelőző eljárás legyen. A
közigazgatási per nem újabb hatósági ügyintézési szint, ezért a közigazgatási szerv által a megelőző eljárásban
elfogadott tényállás tekintetében csak korlátozottan van helye új bizonyítékokra hivatkozásnak. A megtámadási
perek esetében a feleknek a közigazgatási eljárás során kell mindent megtenniük annak érdekében, hogy a
tényállás teljes mértékben tisztázásra kerüljön, különben a bírósági eljárás parttalan és igen hosszadalmas
jogvitává válik. Ezt a célt
szolgálja annak a rögzítése, hogy a megelőző eljárásban nem értékelt tényre fő szabályként nem lehet hivatkozni.
Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor a félnek nem róható fel az, hogy a megelőző eljárásban nem
került az értékelésre: ilyen ok lehet, ha önhibáján kívül nem ismerte, vagy az eljárás közigazgatási szerv által
kijelölt keretei között nem tűnt relevánsnak egy adott tény, körülmény, illetve a közigazgatási szerv azt nem vette
figyelembe. A közigazgatási szerv részéről tehát a tényállás nem megfelelő tisztázása új bizonyítékokra hivatkozás
útján csak szűk körben orvosolható.” - Bár a bizonyítás szabályai között nyert elhelyezést ez a rendelkezés, a
jogszabály - a pontos megfogalmazása szerint - nem kizárólag a bizonyítékok kései hivatkozásának nem ad teret,
hanem a tényekre, körülményekre hivatkozásoknak sem. Ily módon alaptalanul érvelt azzal a felperes, hogy külön
bizonyítási szükséghelyzet hiányában ez a szabály nem lehet irányadó a jelen ügyre.
[31] A felperes hivatkozásai elkésettségének jogkövetkezményét a bíróság a Kp. rá kötelezően irányadó fenti
szabálya alapján köteles levonni, amely eredményeként a felperes elkésett hivatkozásait nem vizsgálhatja
meg, azt mellőzni köteles. A bíróságot e kötelezettsége teljesítése alól az alperes eljárására irányadó Ákr.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

1063

hivatalbóli vizsgálati kötelezettséget rögzítő szabályozása nem oldja fel. Az indokolási-, illetve a tényállástisztázási
kötelezettség megsértése nem tartozik a Kp. 85. § (3) bekezdése szerinti, a hivatalból vizsgálandó kérdések
körébe, ezért erre nézve a bíróság hivatalból nem folytatott vizsgálatot.
[32] A felperesnek tehát, amennyiben a hivatalbóli kezdeményezés befogadásával, az eljárás megindításával
kapcsolatosan jogszerűségi kifogásai merültek fel, úgy arra a megelőző eljárásban már hivatkoznia kellett volna,
ez esetben az alperesnek a felperes hivatkozott jogszerűségi kifogásainak vizsgálatát el kellett volna végeznie,
és azt a határozatában is meg kellett volna jelenítenie, hogy a felperes jogorvoslati joga kiteljesíthető legyen.
Amennyiben azonban - mint a jelen esetben - a felperes a megelőző eljárásnak minősülő jogorvoslati eljárás
alatt nem élt a kezdeményezés, illetve a jogorvoslati eljárás megindítása jogszerűségének vitatása, hivatkozása
lehetőségével, azaz a jogszerűségi aggályait nem tette az eljárás részévé -bár nyilvánvalónak kellett lennie
a számára is, hogy vele szemben jogorvoslati eljárás van folyamatban -, és a Kp. 78. § (4) bekezdése szerinti
körülmények fennálltát sem igazolta, ennek jogkövetkezményét a közigazgatási perben viselnie szükséges. Az
alperesi érdekelt ezért
helytállóan hivatkozott arra, hogy a Kp. 78. § (4) bekezdésében foglalt „kimentésnek” a felperes nem tett eleget,
ezért a visszautasítási okok fennálltával, köztük az elkésettséggel kapcsolatos kereseti érvek a jelen perben nem
bírálhatók el. Ebben a vonatkozásban helytálló volt az alperes azon érvelése is, hogy a jogorvoslati határidő
megtartottságára, a hivatalbóli kezdeményező ügyfélképességére vonatkozó döntést és indokolást akkor kellett
volna a határozatnak külön tartalmaznia, ha az ügyfelek felvetik annak lehetőségét, hogy a kezdeményezés
elkésett, vagy a kezdeményező nem rendelkezik ügyfélképességgel, ilyen kifogást azonban a felperes nem tett.
[33] A fentiekre tekintettel a bíróság a perben nem vizsgálható felperesi kereseti hivatkozásokat, az elkésetten
előterjesztett jogsérelmi hivatkozásokkal összefüggésben álló bizonyítékai, joggyakorlati hivatkozásai vizsgálatát,
és a Kp. 34. § b) pontja szerinti indítványnak való helyt adást is mellőzte. Nem volt értékelhető így az a hivatkozása
sem, hogy a felperes az alperes védiratban előadott nyilatkozatát beismerésként értékelte.
[34] A keresettel ellentétben a határozat 28. pontja megfelelően tartalmazta, hogy mely jogszabályok mely
időpontban hatályos rendelkezései alapján vizsgálta az alperes a hivatalbóli kezdeményezést. A bíróság ebben értékelve az ügyben releváns tényállást is - hiányosságot nem észlelt. Elkerülte a felperes figyelmét, hogy az általa
hivatkozott ügy tényállása teljesen eltérő volt a jelen ügyben megállapítható tényállástól. A Kfv.IV.37.130/2021/4.
számú ítélet tényállása szerint „a határozat nem tartalmazta, hogy az alperes az alkalmazandó jogszabályok
melyik időállapotát vette alapul a jogsértések vizsgálatakor, és azt sem, hogy melyiket tekintette irányadónak a
jogkövetkezmények alkalmazása során.” Túl azon, hogy abban az eljárásban egyáltalán nem tért ki a kérdésre
sem az alperes, az adott ügyben a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében még hatásköri változás is
bekövetkezett, amely okán került pótlólag kötelezésre. Az alperes jelen eljárása során helyesen rögzítette azt az
időpontot, amely időben
hatályos anyagi jogi normákhoz mérte a közbeszerzési eljárás résztvevőinek magatartását, az eljárási jogszabályok
alkalmazása tekintetében pedig a jelen esetben nem merült fel hasonló horderejű kérdés, ezért önmagában az
a körülmény, hogy az alperes az eljárási jogszabályok alkalmazására nézve nem határozott meg egy konkrét,
az általános jogalkalmazási szabályok szerinti időpontot, a jelen ügyben nem eredményezett jogsértést. A
hivatkozott döntésből ezért nem vonható le következtetés arra nézve, hogy az alperes jelen perben felülvizsgált
határozatában foglalt alkalmazott jogszabályi rendelkezésre vonatkozó indokolása jogsértő vagy hiányos lenne.
Az pedig különösen nem igazolható, hogy mindez az ügy érdemére is kiható
módon történt volna meg. A határozat 28. pontja tehát nem tévesen tartalmazta az alkalmazott jogszabályi
rendelkezéseket, és annak szövegéből sem lehetett logikusan arra következtetni, hogy az alperes az eljárási
szabályok tekintetében is a 2019. augusztus 6-án hatályos rendelkezések figyelembevételével járt volna el az
eljárás megindításakor hatályos eljárási szabályok alkalmazása helyett. Az a hivatkozott körülmény pedig, hogy
az alperes más ügyekben még körültekintőbben járt el, illetve a joggyakorlatát a helyesnek tekinthető irányba
továbbfejlesztette, a jelen ügyben hozott döntését nem teszi jogsértővé.
[35] A határozat 50. pontjában foglalt megállapítás sem volt iratellenes. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 135. § (1)
bekezdésében foglalt határidő egy törvényi határidő, amelyet a jogalkotó azért rögzített törvénybe, mert a
közbeszerzési jog szempontjából annak betartását fogadja el jogszerűnek, szükségszerűen következik, hogy
annak megsértése e jogszabályi rendelkezés megsértését, tehát jogsértést eredményez. A késedelem ténye
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megtörténtének elismeréséből vagy vitatásának hiányából egyenes következtetést lehet levonni a jogsértés
elismerésére nézve. Az alperes helytállóan értelmezte a felperes 2021. július 19-én kelt észrevétele 5. oldalának 2.
táblázata előtti azon nyilatkozatát, hogy a késedelmek okait foglalja össze, a késedelem elismeréseként. A bíróság
ebben a kérdésben is az alperes és az alperesi érdekelt álláspontjával értett egyet.
[36] A kezdeményezésben és a határozatban rögzített adatokból az egyes igazolás kiállítási esetek pontosan
azonosíthatóak. A 15 naptári nap elmulasztása abból kitűnik, illetve megállapítható, azzal szemben érdemi
érveket, bizonyítékot a felperes nem hívott fel. Nem igényelt ez a ténykérdés további tisztázást, sem további
indokolást a jogsértés megállapításához. A határozat indokolása ezért e körben nem volt jogsértő. Tekintettel
pedig arra, hogy a jogsértés megállapítását már egyetlen eset bekövetkezése is lehetővé teszi, nem volt
hangsúlyos felperesi érv az, hogy nem is minden teljesítésigazolást állított ki késedelmesen.
[37] A felperes tévedésben van a Ptk. szerinti hibás (késedelmes) teljesítés jelen perben való hivatkozhatóságát,
és a polgári jogi felelősség közbeszerzési jogi felelősséggel való összefüggését illetően is. A jelen per egy
közigazgatási jogvita, amelyben polgári jogi kérdések megítélésének nem lehet helye, így az arra való hivatkozás
sem célravezető. Tévesen érvelt azzal a felperes, hogy amennyiben a késedelem tekintetében a Ptk. szerinti
kimentésnek helye van, a felelőssége nem állapítható meg a szerződésszegésért, abban az esetben sem polgári
jogi igény előterjesztésének, sem a Kbt. 135. § (1) bekezdése megsértése megállapításának nincs helye. Tévesen
érvelt az észrevételében is azzal, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdésbe foglalt határidő nem anyagi jogi határidő,
késedelem esetén a kimentés lehetősége a polgári jog szabályai szerint fennáll. A közbeszerzési jogsértés
megítélésében - a hivatkozott normaszöveg alapján - nem jutott szerep a polgári jogi természetű, felelősség alóli
kimentési eseteknek, és nem
bírt relevanciával a károkozás mértéke, a felek együttműködése vagy egyetértése sem. Az alperes - a felperes
hivatkozásával szemben - nem tévesen értelmezte a nyilatkozatát, és nem vont le abból megalapozatlan
következtetést, továbbá az irreleváns hivatkozások részletes vizsgálata mellőzésével sem sértette meg az Ákr. 61.
§-át, és a 81. §-át, a döntés ebben a körben nem volt megalapozatlan, és az Ákr. 3. § szerinti hivatalbóliság elvét
sem sértette.
[38] Az alperes helytállóan rögzítette határozatában, hogy lévén a felperes közszolgáltató ajánlatkérő, a Kr.
22. § (1) bekezdése alapján nem a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alkalmazandó, hanem helyette a Kr. 22.
§ (1) bekezdése b) pontja alapján kell vizsgálni a módosítás jogszerűségét. A Kr. 22. § (3) bekezdése alapján
megfelelően alkalmazandó Kbt. 148. § (8) bekezdése szerint a szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új
közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás
jogtalan mellőzésével került sor, az alperesnek kötelessége megállapítani, hogy a
módosítás a Kbt. 137. § (1) pontja alapján semmis. Az alperes helytállóan hivatkozott arra, hogy a jogalkotó előírta
a számára, hogy semmisnek kell nyilvánítania azt a közszolgáltatói szerződésmódosítást, amelyre a közbeszerzési
eljárás jogtalan mellőzésével került sor, melyből következően a Kbt. 148. § (8) bekezdése megsértésének
megállapításához nem kellett kiterjesztenie az eljárását a Kbt. 158. § (1) bekezdése alkalmazásával, mert nem volt
olyan további jogsértés, amelyről a hivatalbóli kezdeményezésen túl szerzett tudomást. A kezdeményezéssel
támadott jogsértő ajánlatkérői cselekmény a szerződésmódosítás jogellenes megvalósítása volt. A határozat
erre fókuszálva, a jogkövetkezmények levonása kapcsán jogszerűen megállapíthatta a Kbt. 148. § (8) bekezdése
megsértését. Nem volt megalapozott a felperes hivatkozása arra, hogy az alperes a kezdeményezés tartalmán
túlterjeszkedve járt el, és az sem, hogy a határozat a kezdeményezés tartalmát, illetve az eldöntendő kérdést nem
megfelelően határozta meg. A Kbt.
141. § (8) bekezdésének hivatalbóli vizsgálata a jelen esetben nem merült fel, ezért az alperes 104.K.706.819/2020.
számú ügyben is megjelenő joggyakorlatára a felperes alaptalanul hivatkozott.
[39] Az alperes nem általános felülvizsgálatot végez az ajánlatkérői cselekmények fölött a jogorvoslati
eljárás keretén belül. Kizárólag azon indokok alapján vizsgálhatja a szerződésmódosítás jogszerűségét,
amelyet az ajánlatkérő indokként és jogalapként az általa közzétett hirdetményben megjelölt. Bár valóban
ténykérdés a módosítás jogszerűsége, ebből nem vonható le okszerű következtetés arra, hogy felek által
eltitkolt szándékok, tények, körülmények feltárására az alperesnek kötelezettsége lenne. A jogorvoslati eljárás
szabályaira is figyelemmel az alperesnek nem kötelessége valamennyi lehetséges eshetőség, lehetséges
indok feltárása és egyidejű részletes vizsgálata a szerződésben érintett felek helyett, tekintve azt is, hogy
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a felek szerződéses akaratával, a módosításra irányuló szándékaival a felek vannak tisztában, amelyet
csak akkor lehetséges megismernie, ha azt transzparenssé teszik. A jogorvoslati eljárásban érvényesülő
együttműködési kötelezettséggel sem férhet össze olyan kérelmezetti magatartás, amely a szerződésmódosításra
irányuló szándékok elrejtésében és azok feltalálása hiányában látja biztosítottnak a jogsértő cselekménye
jogkövetkezményének elmaradását. A Kúria Kfv.Vl.37.948/2019/5. számú ítélete szerint a közbeszerzési szerződés
módosítása jogszerűségének megítélésénél csak azok az indokok vizsgálhatók, amelyeket az ajánlatkérő a
szerződésmódosítás indokaként a közzétett hirdetményben megjelölt. A bíróság ezért nem értett egyet a
felperes azon hivatkozásával, hogy kizárólag abban az esetben állapíthatta volna meg az alperes a Kbt. 141. § (8)
bekezdésének megsértését, ha minden jogalapot megvizsgál és értékel. A felperes sem a jogorvoslati eljárásban,
sem a perben nem hivatkozta és nem igazolta olyan tény, körülmény fennállását, amely a szerződésmódosítás
jogszerűségét, megengedhetőségét közbeszerzési jogi tekintetben alátámasztaná. Ezért alaptalanul érvelt
azzal, hogy amennyiben fennáll más jogcímen a módosítás jogszerűsége, úgy a módosítás nem tekinthető
jogszerűtlennek. Abban az esetben lett volna lehetőség az alperest marasztalni a vizsgálat elmulasztása miatt, ha
a felperes hivatkozott volna ilyen más jogalap meglétére, ennek hiányában azonban nem. A fentiek alapján a Kr.
22. § (1) bekezdése helytelen értelmezését a felperes nem támasztotta alá. Az alperes ebben a körben sem sértette
meg az Ákr. 61. §-át és 81. § (1) bekezdését, és egyéb releváns további körülmény hiányában az Ákr. 3. §-át sem.
[40] A folyamatosan teljesített szolgáltatásoknak természete a folyamatos igénybevétel, amely a folyamatosan
fennálló szükség kielégítésének eszköze, éppen ezért szakaszolják a felek időben megbontva e szükségleteik
kielégítését és az annak érdekében kifejtett teljesítést, és igazítják ahhoz azok ellenértéke kifizetését is. A felperes
az újabb évre vonatkozóan fennálló igénye kielégítése céljából választotta a határozott idejű, egy éves időtartamú
keretmegállapodása újabb egy évvel - és újabb egy évnyi vállalkozói teljesítéssel - való kiterjesztését.
[41] A módosításra a keretmegállapodás teljesítéséhez nem volt szükség, ezt az alperes helyesen állapította
meg. A pandémiás helyzet, bár előre nem látható körülmény volt, nem állt okozati összefüggésben a
keretmegállapodás teljesítésével, azt nem is akadályozta. Az a körülmény pedig, hogy a felperes számára
a gazdasági tervezése nehezebbé vált, illetve úgy érezte, hogy majd nem tud kellő gondossággal eljárni a
közbeszerzés előkészítése során, nem olyan ok, amely a felperesen kívül állónak lenne tekinthető; illetve erre
hivatkozással a közbeszerzési szabályozás nem mellőzhető. A szerződésmódosítás közbeszerzési eljárás nélküli
lehetőségének továbbá nem az egyedüli feltétele egy körülmény előre nem láthatósága. Az előre nem látható
okok bekövetkezésének feltételével kapcsolatban a bíróság utal arra is, hogy nem minősülhet előre nem látható
körülménynek az, ami az ajánlatkérő mulasztásából, a közbeszerzési eljárás nem elég gondos előkészítéséből
származik.
[42] A fentiek alapján nem az alperes értelmezte és alkalmazta szűkítő jelleggel a módosításra vonatkozó
jogszabályokat, hanem a felperes értelmezte tévesen a keretmegállapodás időtartamára és az új igények
kielégítésére vonatkozó lehetőségeit. A folyamatos szolgáltatási igényt kielégítő beszerzés tárgyában kötött
közbeszerzési szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása nem automatikusan jogszabályba ütköző, akkor
azonban igen, ha azt a Kbt. és a Kr. szabályaiba ütköző módon végzik el, végső soron a közbeszerzési eljárás
jogtalan mellőzésével. Az alperes tehát nem elmulasztotta értékelni a beszerzés tárgyának specifikumát, és
azt a körülményt, hogy egy keretmegállapodásban megfogalmazott beszerzési igényről és annak módosítási
szükségességéről van szó, hanem azt megfelelően, a hatályos szabályozással összhangban állóan értékelte, amely
erre az eredményre vezetett.
[43] Önmagában az, hogy egy ajánlatkérőnek folyamatosan fennálló igénye van, nem teszi mellőzhetővé a Kbt.
és a Kr. rendelkezéseit, ezt a felperes az alperestől alaptalanul várta el. Az alperesi érdekelt helyesen mutatott rá,
hogy a keretmegállapodás adott műszaki tartalom alapján, előre meghatározott időtartamig, előre meghatározott
keretösszeg erejéig biztosította a közszolgáltatás ellátását. Új közbeszerzési igény nemcsak akkor állapítható meg,
ha a módosítás a szerződést új szolgáltatási elemekre vagy új vállalkozói kötelezettségekre terjeszti ki. A szerződés
időtartamának és összegének emelése, az eredeti szerződésben foglalt beszerzési igényhez képes mindenképpen
egy többlet szolgáltatás igénybevételét jelentette. Az is új szolgáltatási elem, ha ugyanazt a típusú szolgáltatást a
megrendelő az új időszakra vonatkozóan kéri ismét teljesíteni, ezért alaptalanul hivatkozott arra a felperes, hogy
az alperes álláspontja azért is téves, mert nem terjesztette ki a tárgyát új szolgáltatási elemekre, új
vállalkozói kötelezettségekre.
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[44] A bíróság ezért az alperes határozatban megjelenített érvelésével az első kérelmi elem vonatkozásában
egyetértett. Jogszerűen megállapítható volt az alperes által, hogy a szerződő felek megsértették - a Kr. 22. §
(1) bekezdés b) pontjára tekintettel - a Kbt. 141. § (8) bekezdését. Tekintettel a közbeszerzési eljárás jogtalan
mellőzésére, a Kbt. 137. § (1) pontja alapján semmis módosítás további vizsgálatára is szükség volt a Kbt. 137. § (3)
bekezdése alapján, annak érdekében, hogy a perbeli szerződés és annak módosítása különösen fontos közérdekű
jellege értékelést nyerjen. Ez utóbbi alperesi megállapításokat a felperes külön nem támadta.
[45] A teljesítési igazolások késedelmes kiállítása egyértelműen megállapítható volt. A második kérelmi elem
megítélését - úgy az alperes, mint a bíróság esetében - az a körülmény, hogy később, 2021. február elsején a Kbt.
135. § (1) bekezdése módosításra került, nem befolyásolhatta, mert annak alkalmazására a jelen ügyben nincs
jogszerű lehetőség. A felperes -a fentiekben már kifejtett okokból - ebben az esetben is tévesen vont párhuzamot
a teljesítési
késedelem polgári jogi szabályai és a Kbt. 135. § (1) bekezdésének alkalmazása között. Alaptalanul állította az
alperes hatásköre hiányát is a Kbt. 135. § (1) bekezdés megsértése és jogkövetkezménye alkalmazása tekintetében
is, a Kbt. 145. § (3) és (3a) bekezdése alapján az alperes hatásköre ennek megállapítására és a szankcionálása is
kiterjedt.
[46] Az alperes helytállóan hivatkozott arra védiratában, hogy a jogalkotó a Kbt. 135. § (1) bekezdésében nem
rögzített kimentési, igazolási lehetőséget, ezért ilyet nem vehetett figyelembe. A Kbt. ezen szabálya nem
tulajdonít jelentőséget a késedelem okának sem, így az azzal kapcsolatos hivatkozások helytállósága sem volt
releváns, és ezért nem volt jelentősége a felperes által hivatkozott felelősség kimentésének sem. Az alperes
helytálló jogértelmezés mentén, helytálló döntést hozott ebben a körben is.
[47] A fenti felperesi hivatkozások alaptalanságára figyelemmel nem merült fel a felperesi bizonyítási
kötelezettség átfordításának a lehetősége, ezt a felperes alaptalanul kérte észrevételében. A bizonyítatlanság
terhét a továbbiakban is a felperes volt köteles viselni.
[48] A bírság kiszabása során az alperes mérlegelési jogkörében eljárva hozott döntést, amely esetben a bíróság
eljárására a Kp. 85. § (5) bekezdése az alkalmazandó. Eszerint a bíróság a perbeli esetben a mérlegelési jogkörben
hozott döntés jogszabálysértő jellegét csak a Kbt. 165. § (11) bekezdésében meghatározott mérlegelési jogkör
jogszabályi kereteinek kirívó megsértése esetén állapíthatja meg; akkor, ha a közigazgatási szerv hatáskörét
nem a mérlegelésre való felhatalmazásának keretei között gyakorolta, vagy a mérlegelés szempontjai és azok
okszerűsége a közigazgatási cselekményt tartalmazó iratból nem állapíthatóak meg, vagy azok nem okszerűek.
[49] A Kbt. 165. § (11) bekezdése szerint annak érdekében, hogy az alperes jogszerűen tudja megállapítani a bírság
összegét, az eset összes körülményét figyelembe kell vennie, így különösen vizsgálnia kell: a jogsértés súlyát, a
közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt hatását, a Kbt.be ütköző magatartás megismétlését, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés
megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időt, valamint támogatásból megvalósult
beszerzés esetén azt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció
kapcsolódhat. Továbbá figyelembe kell vennie azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
[50] Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti indokolási kötelezettségre figyelemmel a mérlegelési tevékenységnek,
a mérlegelés folyamatának meg kell jelennie a határozatban. Amennyiben egy adott mérlegelési szempont az
ügy megítélése során releváns, és ennek ellenére az mérlegelésre nem kerül, illetve a mérlegelés megtörténte
a határozatból nem tűnik ki, akkor a mérlegelési tevékenység egésze nem fogadható el jogszerűnek. E
jogértelmezés helytállóságát a Kúra is megerősítette a Kfv.II.37.431/2020/6. számú döntésében. A döntés elvi
tartalma szerint: Amikor a mérlegelés szempontjait a jogalkotó meghatározza, és a mérlegelendő szempontokhoz
kapcsolódóan a „különösen” kifejezést társítja, akkor a jogalkalmazónak valamennyi megjelenített értékelési
szempontot vizsgálnia kell, és arra határozata indokolásában ki kell térnie, hogy miként értékelte.
[51] A bírság alkalmazása és annak összegszerűsége kapcsán a bíróságnak - az alperes mérlegelési
tevékenységének jogszerűségét vizsgálva - azt kellett eldöntenie, hogy a határozat megfelel-e a mérlegelési
tevékenységgel szemben támasztott követelményeknek, a Kbt. 165. § (11) bekezdésében előírtaknak és
a Kp. 85. § (5) bekezdés szerinti vizsgálati szempontoknak, azaz a határozatból kitűnnek-e a mérlegelés
szempontjai, és megállapítható-e a mérlegelés okszerűsége. A bíróság figyelemmel volt az Ákr. 81. § értelmezése
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körében kialakult joggyakorlatra is, amelytől nem tért el (Kúria Kfv.V.35.706/2013/12., Kfv.V.35.620/2016/8.,
Kfv.V.35.048/2014/7. Kfv.1.35.196/2016/4.).
[52] Az alperes mérlegelési jogkörben hozott döntését a felperes kereseti érvei mentén vizsgálva a bíróság azt
állapította meg, hogy az alperes a határozata 57. és 65. pontjában rendkívül szűk körű, differenciálástól mentes
indokolást rögzített, amelyről nem lehetett azt megállapítani, hogy az alperes az eset összes körülményét
figyelembe vette, és az indokolási kötelezettségét is teljeskörűen teljesítette. Az alperes csupán leszögezte azt,
hogy az eset összes körülményének figyelembevételével járt el, és hogy a döntése során figyelemmel volt az
Európai Unió Bírósága C-263/19. számú ítéletében foglaltakra is, de ennek megtörténte a határozatból nem volt
megállapítható. Szintén nem nyílt lehetőség a bírságösszegek indokoltsága megismerésére és azok vizsgálatára
sem, mert a figyelembe vett, értékelt körülmények rögzítésére csak listaszerűen, a tartalmi értékelést meg nem
jelenítő módon került sor. Helytállóan hivatkozott ezért arra a felperes, hogy iratellenesnek tekinthető a határozat
azon állítása, hogy az
eset összes körülménye mérlegelésre került; az alperes a Kbt. 165. § (11) bekezdésben nevesített szempontok
vizsgálatát nem merítette ki, ugyanakkor nem adott indokolást arra vonatkozóan sem, hogy mely szempontoknak
miért nem tulajdonított jelentőséget. Alappal sérelmezte a felperes, hogy az alperes elmulasztotta értékelni a
jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát, a Kbt.-be ütköző magatartás adott közbeszerzés vonatkozásában történt
ismételt tanúsítását, valamint a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszabb
időtartamot is, annak ellenére, hogy e figyelembe nem vett, ám kötelezően figyelembe veendő körülmények a
felek javára is értékelhetők lennének. Helytállóan hivatkozott a felperes arra is, hogy az indokolásban az alperes
nem jelölte meg, hogy a bírság kiszabása körében értékelt szempontokat milyen súllyal vette figyelembe, és a
kezdeményezési elemek szerint nem differenciálta a mérlegelés szempontjait, a bírság mértékét, összegét. Mint
ahogy a jogsértés és a
semmisség körében tett megállapítás szankcionálása közötti különbség sem jelenik meg, holott -függetlenül az
azonos szempontrendszertől - az alperesnek egyedi értékelést kell mindkét helyzetre nézve adnia.
[53] A felperes mindezek alapján alappal állította azt, hogy az alperes jogszerűtlenül állapította meg a bírságok
összegét, a döntés a Kp. 85. § (5) bekezdésével, a 2/2015. (XI.23.) KMK véleményben foglaltakkal és a Kúria
joggyakorlatával nem egyeztethető össze, mert az Ákr. 81. § (1) bekezdésébe ütközik, amely az ügy érdemi
elbírálására kiható eljárási szabályszegés.
[54] A bíróság a határozat indokolását a peres eljárásban nem pótolhatja, miután jogorvoslati fórumként
az alperes eljárása és határozata jogszerűségét köteles vizsgálni. Nem vonhatja el az alperes hatáskörét azt
illetően, hogy elsőként hozzon döntést a megállapított jogsértés után alkalmazandó jogkövetkezmények
tekintetében. Ennek következményeként a bíróságnak a bírságok mértékének megváltoztatására nem volt
lehetősége. Azt követően lehetséges a bíróság részéről a kereseti hivatkozások alapján az érdemi felülvizsgálat,
ha az alperes a döntését meghozza és indokolásában részletesen bemutatja a Kbt. a 165. § (11) bekezdésében
rögzített mérlegelési tevékenységet. (Kúria: Kfv.V.35.258/2011/4.; Kfv.II.37.687/2013/4.; Kfv.IL38 021/2014/5;
Kfv.35.742/2015/8.)
[55] A fentiekben kifejtettek szerint az alperes határozata a jogsértések megállapítása körében jogszerű volt, az
ezt vitató kereseti hivatkozások alaptalannak bizonyultak, ezért a bíróság a keresetet ebben a körben - a Kp. 88. §
(1) bekezdés a) pontja alapján - elutasította. A bírságok összege meghatározása tekintetében azonban a bíróság
- a Kp. 89. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján - az alperes határozatát megsemmisítette, és kizárólag ebben a
körben az alperest új eljárásra kötelezte.
[56] A fentiek alapján a bíróság a felperes további jogszerűségi hivatkozásait, mint szükségtelent nem vizsgálta.
Nem volt lehetősége ezért érdemben vizsgálni, hogy a jogsértések csekély súlyúnak minősülnek-e, adminisztratív
jellegűek-e, az eltelt időnek milyen szerep jut, illetve van-e annak jelentősége, hogy okoznak-e más joghátrányt,
vannak-e még egyéb körülmények, a figyelembe vett szempontokat okszerűen mérlegelte-e.
[57] A megismételt eljárás során az alperes a bírság összegének mérlegelése körében köteles az indokolási
kötelezettségének az Ákr. 81. § (1) bekezdésének, és a fentiekben ismertetett Kúriai joggyakorlatnak is
megfelelően, teljeskörűen eleget tenni. Az indokolásból megismerhetőnek kell lenni a döntési-, és mérlegelési
folyamatnak annak érdekében, hogy a döntés érdemben felül vizsgálható, és a jogorvoslati jog érvényesíthető
legyen.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.92

1068

[58] A bíróság a Pp. 83. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a részleges pernyertességre -pervesztességre
figyelemmel a perköltségviselésről. A kereseti hivatkozások száma, illetve tartalma, és a bírságok összegének
jogkérdésekkel való összevetése alapján mérlegeléssel azt állapította meg, hogy a felperes összességében
kétharmad részben lett pernyertes és egyharmad részben pervesztes. Figyelemmel azonban arra, hogy a bírósági
eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 3. § (2) bekezdés
b) pontja alapján felszámított 460 000 Ft + áfa összegű munkadíj kétharmad részének megítélése eltúlzott
lett volna arra tekintettel, hogy a pernyertesség nem a felperes által kidolgozott jogi okfejtések, hanem az
alperesi mulasztás egyszerűen hivatkozható következménye volt, és az ezen túlmenően előadott felperesi érvek
mindegyike megalapozatlannak bizonyult, továbbá a perben a bíróság tárgyaláson kívül járt el, így tárgyaláson
a jogi képviseleti tevékenységet nem kellett ellátni, az IM rendelet 3. § (6) bekezdése alkalmazásával az ÁFA-t
is tartalmazó 100 000 Ft összegű mérsékelt részperköltségnek a megfizetésére kötelezte az alperest a felperes
javára.
[59] A bíróság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (2) bekezdése, az Itv.
39. § (3) bekezdés b) pontja és az Itv. 42. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékű kereseti illeték viseléséről is
a fentiek szerinti pernyertességi-pervesztességi arány figyelembevételével határozott. Ennek megfelelően a
felperest a kereseti illetéknek a pervesztességéhez igazodó egyharmad része megfizetésére kötelezte a Pp. 83. §
(2) bekezdése és a Pp. 102. § (1) bekezdése alapján, míg a fennmaradó illetékrész - a Pp. 83. § (2) bekezdése a Pp.
102. § (6) bekezdése alapján - az állam terhén maradt.
[60] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki.
Záró rész
Budapest, 2022. március 23.
dr. Sára Katalin s.k. a tanács elnöke,
Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k. előadó bíró
dr. Bíró Péter s.k. bíró
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Fővárosi Törvényszék, 9887/2022, Fővárosi
Törvényszék 103.K.700.474/2022/7.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma:103.K.700.474/2022/7.
A felperes:Pénzügyminisztérium
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
A felperes képviselője: dr. Járady Györgyi Hédi kamarai jogtanácsos
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(1026 Budapest, Riadó u. 5.)
Az alperes képviselője:dr. Jánosi Bálint kamarai jogtanácsos
A per tárgya:közbeszerzési ügyben hozott D. 13/4/2022. számú közigazgatási végzés megtámadása
ítélet:
A Fővárosi Törvényszék az alperes D.13/4/2022. számú végzését megsemmisíti és az alperest új eljárásra kötelezi.
A 36 000 (harminchatezer) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] Onga Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) 2019. május 2-án a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított fogorvosi rendelő és
védőnői tanácsadó felújítása tárgyában. Az ajánlattételi felhívás II.2.11.) pontja szerint a közbeszerzés a Területés Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-16-B01-2017-00020. számú projektből finanszírozott. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. június 13-án vállalkozási szerződést kötött a REVISZ
Hulladékanyag Bontó és Értékesítő Kft-vel (a továbbiakban: nyertes ajánlattevő), melyet a felek 2019. szeptember
1-én a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozva módosítottak.
[2] Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iratait 2020. június 11-én az Egységes Monitoring és Információs
Rendszerbe (a továbbiakban: EMIR), a vállalkozási szerződés módosítását pedig 2021. február 19-én az
Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerbe (a továbbiakban: EPTK) töltötte fel. A 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklete szerint közreműködő
szervezetként eljárt Magyar Államkincstár (a továbbiakban: közreműködő szervezet) a részére 2020. június 11én és 2021. február 19-én megküldött iratok Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerinti utóellenőrzése során
a szabálytalanság gyanúját észlelte, és 2021. november 24-én szabálytalansági gyanúbejelentéssel élt a Korm.
rendelet 3. számú melléklete
alapján irányító hatóságként eljáró felpereshez. A felperes 2021. december 2-án megindította a szabálytalansági
eljárást, majd a Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontjára tekintettel 2022. január 12-én hivatalbóli kezdeményezéssel
fordult az alpereshez a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának és (6) bekezdésének megsértését állítva. A
jogsértésről való tudomásszerzés időpontjaként 2021. december 2-át, a szabálytalansági eljárás megindításának
időpontját jelölte meg.
[3]Az alperes a 2022. január 27-én kelt D. 13/4/2022. számú végzésével a hivatalbóli kezdeményezést a Kbt.
145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján azzal utasította vissza, hogy a jogorvoslati kérelem
elkésettsége az érdemi vizsgálat eljárásjogi akadálya volt. Az alkalmazandó jogszabályokat az anyagi jogi
rendelkezések tekintetében a közbeszerzési eljárás 2019. május 2-i megindulására, az eljárásjogi szabályoknál
a hivatalbóli kezdeményezés 2022. január 12-i benyújtására tekintettel határozta meg. A felperes a Kbt. 152. §
(1) bekezdés g) pontja alapján kezdeményezte a jogorvoslati eljárást. A beszerzés támogatásból valósult meg,
ezért a hivatalbóli kezdeményezés benyújtásának szubjektív határidejét a Kbt. 152. § (2) bekezdés első fordulata,
objektív határidejét a (2) bekezdés c) pontja rögzíti. A Kbt. 2019. január 1-én hatályba lépett 152. § (2a) bekezdése
a tudomásszerzést a
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szabálytalansági eljárás megindításához köti. Utalt a 9/2020. (V. 28.) AB határozatra, mely szerint a Kbt. 152. §
(2a) bekezdése szerinti törvényi vélelem megdönthető. A Korm. rendelet 23. § (2) bekezdéséből nem következik,
hogy a feladatok átadása esetén a felperes nem rendelkezik azokkal az adatokkal, melyekre később a jogsértést
alapítja. Ezek az adatok az elektronikus rendszerben rögzítettek, a hordozóik a feladatátadással nem kerülnek
ki a felperes birtokából. A Korm. rendelet 100. § (1) bekezdése szerint az iratokat az ajánlatkérő az irányító
hatóságként eljárt felperes részére küldte meg az utóellenőrzés céljából. A felperesnek kellett elvégeznie a
szerződésmódosítás közbeszerzési jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzését. A szerződésmódosítás
2021. február 19-i feltöltését követően a felperes annak tartalmát megismerhette, tudomásszerzése ekkor
bekövetkezett. A jogorvoslati kérelem 2022. január 12-i benyújtásával a felperes a 60 napos szubjektív határidőt
túllépte, függetlenül attól,
hogy a szabálytalansági eljárást csak 2021. december 2-án indította meg. Hivatkozott a Fővárosi Törvényszék
104.K.703.419/2021/5. számú ítéletének 28., 31., és 33. pontjaira és a 104.K.704.026/2021/14. számú ítélet 34.
pontjára, hozzátéve, hogy a felperes által hivatkozott, 103.K.702.930/2021/7. számú ítélet nem ellentétes a
jelen döntésével. A döntését nem arra alapította, hogy a felperes és a közreműködő szervezet ne lennének
egymástól elkülönült, eltérő feladatkörű jogi személyek, és nem is arra, hogy a felperes a közreműködő szervezet
ellenőrzése eredményeként szerzett tudomást a vélt jogsértésről, hanem azt állapította meg, hogy a felperes
tudomásszerzése a közreműködő szervezettől függetlenül bekövetkezett. A 104.K.708.281/2020/15. számú
ítélet felperes által kiemelt része kapcsán előadta, hogy a döntése nem kizárólag a Kbt. és az AB határozat
megállapításain, hanem az Ákr. előírásain is alapul.
A felperes keresete, az alperes védirata
[4]A felperes az alperes végzésének megtámadása iránt előterjesztett keresetében a végzés hatályon kívül
helyezését és az alperes érdemi vizsgálat lefolytatására kötelezését kérte. Perköltségigényéről nem nyilatkozott.
Álláspontja szerint az alperes tévesen állapította meg azt, hogy a tudomásszerzése a 2021. február 19-i
iratfeltöltéssel bekövetkezett, az ugyanis a Kbt. 152. (2a) bekezdése szerint a szabálytalansági eljárás 2021.
december 2-i megindításához kötött. Az alperes a Kbt. 152. § (4) és (6) bekezdéseire hivatkozva annak ellenére
hívta fel hiánypótlásra, hogy a hivatalbóli kezdeményezés a szükséges adatokat tartalmazta, így a
tudomásszerzés időpontja vizsgálható volt. A Fővárosi Törvényszék 104.K.708.281/2020/15. számú ítéletére is
tekintettel a törvényi vélelem megdöntése fel sem merülhetett, az alperesnek nem kell hivatalból bizonyítást
folytatva megkísérelnie annak megdöntését. A vélelem célja éppen az, hogy a nem bizonyított tényt - a
tudomásszerzés időpontját - ellenkező bizonyításig mindenki valósnak fogadja el. Ennek ellenére benyújtotta
hiánypótlásként az egyébként irreleváns iratokat.
[5] A Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerinti önálló jogi személyek (a felperes és a közreműködő szervezet)
megállapodásán alapuló feladatmegosztás alapján a közreműködő szervezet végzi a közbeszerzési-jogi
ellenőrzést az uniós értékhatár alatti, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió
forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó szerződésmódosítások esetén. Ennek
keretében jelenthet be szabálytalansági gyanút. A hiánypótláshoz csatolt iratok (képernyőképek, utóellenőrzési
jelentés, jogi állásfoglalás) igazolják, hogy az ajánlatkérő az EMIR és az EPTK rendszeren keresztül közvetlenül az
ellenőrzést lefolytató közreműködő szervezetnek küldte meg a dokumentumokat, a szabálytalansági gyanú pedig
az általa végzett utóellenőrzés során merült fel. A csatolt iratok tehát a közreműködő szervezet tudomásszerzését
valószínűsítik, azonban az alperes álláspontja a közreműködő szervezet tudomásszerzése kapcsán sem feltétlenül
megalapozott.
Hivatkozott a Kúria Kf.VL40.227/2020/5. számú ítéletére.
[6] A képemyőfotók igazolják, hogy a közreműködő szervezet az utóellenőrzés során az ajánlatkérő felé több
alkalommal bocsátott ki hiánypótlási felhívást. Az alperes nem vizsgálhatta, hogy a hiánypótlásra benyújtott
iratok a tudomásszerzés szempontjából relevánsak-e. Ez a felperes számára sem ismert, a közreműködő szervezet
ellenőrzési folyamatáról a megküldött iratokon túl nincs információja. A szabálytalansági gyanúbejelentés
2021. november 24-i megküldése után a gyanúbejelentő lapot a Korm. rendelet 159. § (2) bekezdése szerint
előzetes vizsgálat alá vonta, és a (3) bekezdés szerint rendelte el a szabálytalansági eljárást. A közreműködő
szervezet ellenőrzésének és a szabálytalansági gyanúbejelentő beérkezésének ideje egyébként a Kbt. 152. § (2a)
bekezdésére tekintettel irreleváns. A kezdeményezés benyújtására egyébként a gyanúbejelentő beérkezését
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követő 60 napon belül került sor. A Fővárosi Törvényszék 103.K.702.930/2021/7. számú ítélete szerint a
tudomásszerzés időpontja kizárólag a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosult szerv vonatkozásában
vizsgálandó. A végzés 26. pontjában az alperes tévesen állítja, hogy a feladatátadással nem kerültek ki az adatok a
birtokából. Nem az ellenőrzés feladatkiadása történt meg az informatikai rendszeren keresztül, és nem is kerültek
birtokába az iratok. Az alperes a Korm. rendelet 100. §-át tévesen értelmezte, és helytelenül állapította meg,
hogy az EPTK felületen benyújtott iratokhoz hozzáfért. A hiánypótlásként benyújtott iratok nem igazolják a
tudomásszerzését, az alperes feltételezéseken alapuló okfejtése a vélelem megdöntésére nem alkalmas, ugyanis
nem igazolta, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos iratokhoz a szabálytalansági gyanú közlését megelőzően
hozzáfért. Hivatkozott a Fővárosi ítélőtábla 3.Kf.27.346/2012/4. számú ítéletére, mely szerint egy informatikai
rendszerbe valamely szervezet számára a dokumentumok feltöltése önmagában nem eredményezi a más
kezdeményező általi tudomásszerzést.
[7] A Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint a 11 operatív programból 3 esetén jár el közreműködő
szervezet, mely során a 23. § (2) bekezdése szerint az irányító hatóság egyes feladatait látja el. A FAIR rendszer
magánszemélyként vagy szervezet meghatalmazottjaként történő regisztráció alapján használható. Az egyik
rendszerhez kapcsolódó jogosultság nem jelent hozzáférést más rendszerekhez. A támogatási rendszerhez
kapcsolódó feladatok kizárólag az intézményi jogosultsághoz fűződő tevékenységként végezhetőek. Az alperes a
Korm. rendelet 100. § (1) bekezdésére hivatkozva alaptalanul és iratellenesen állítja, hogy az utóellenőrzés céljából
az iratok az irányító hatósághoz kerültek megküldésre, aki a közreműködő szervezettől függetlenül hozzáfért az
EPTK-ba feltöltött adatokhoz. A dokumentumok ellenőrzését a közreműködő szervezet folytatta le, a felperes a
vélt jogsértésről a szabálytalansági eljárást megelőzően nem tudhatott. A Korm. rendelet 156. § (2) bekezdése és
160. § (4) bekezdése szerint a szabálytalansági eljárás lefolytatására a felperes jogosult. A jogalkotó szándékosan
kötötte a tudomásszerzést a szabálytalansági eljárás megindításához, a tudomásszerzés iratfeltöltéshez kötése
kiüresítené a Kbt. 152. § (2a) bekezdését. A jogalkotói cél az ellenőrzés hatékonyságának növelése, kiemelt
ellenőrzési lehetőség biztosítása, illetve a jogsértések feltáratlanságának csökkentése. Az uniós jogszabályok miatt
a tagállamok a közbeszerzési jogszabályoknak meg nem felelő beszerzések elszámolását nem kezdeményezhetik.
A Kbt. 177. § (1) bekezdése szerinti polgári jogi igény érvényesítésének is feltétele a jogsértés alperes általi
megállapítása. Az alperes az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból nem köteles a törvényi
vélelem megdöntésére, az ezzel ellentétes álláspontja az Ákr. 2. § (2) bekezdés a) pontjába és 6. §-ába ütközik.
A tudomásszerzés időpontját jogszerűen kötötte a szabálytalansági eljárás megindításához, a hivatalbóli
kezdeményezést határidőn belül nyújtotta be, az alperes által előadottak pedig a vélelem megdöntésére nem
alkalmasak. A 104.K.703.419/2021/15., 104.K.704.026/2021/14. számú ítéletek a tényállás eltérése miatt nem
vehetők figyelembe. Az iratok EPTK rendszerbe történő feltöltése még az ezen rendszerhez hozzáféréssel
rendelkezők esetében sem tekinthető a jogsértésről való tudomásszerzésnek, amit a Fővárosi Törvényszék
103.K.706.083/2021/10. sz. ítélete is alátámaszt.
[8] Az alperes a védiratában a kereset elutasítását kérte, annak alaptalanságát állítva. Perköltség igénnyel
élt. Fenntartotta a kezdeményezés elkésettségére vonatkozó álláspontját, ennek indokaként a végzés 15-34.
pontjaira utalt vissza. A 9/2020 (V. 28.) AB határozat és a Fővárosi Törvényszék 104.K.703.419/2021/15. és
104.K.704.026/2021/14. számú ítéletei alapján járt el. Hivatkozott a Kúria Kf.IV.40.887/2021/4. számú ítéletének
38. pontjára, melyben a Kúria azt hangsúlyozta, hogy „a tudomásszerzés időpontja nem az a nap, amikor
a jogellenesség a maga teljes bizonyosságában a hivatalbóli kezdeményező tudomására jut, másképpen
megfogalmazva nem azon szubjektív döntéstől függ, hogy a hivatalos kapcsolattartás útján közölt adatok,
tények értékeléséhez a hivatalbóli kezdeményező mikor kezd hozzá. A tudomásszerzés napja az a nap, amikor a
hivatalbóli kezdeményezéshez szükséges tényekről a kezdeményezésre jogosult értesül.”
A bíróság ítélete és annak indokai
[9] A kereset az alábbiak szerint alapos.
[10] A bíróság a közigazgatási jogvitában, az alperes végzése, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségét a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a
Kp. 85. § (1) és (2) bekezdése szerint a kereseti kérelem korlátai között, a megvalósításának időpontjában fennálló
tények alapján vizsgálta, a per megindításakor hatályos Kp. általános szabályai szerint eljárva. Az Ákr. 112. § (2)
bekezdés c) pontja értelmében a kérelmet visszautasító végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye, amelynek
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szabályait közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 169. §-a állapítja meg. Az alperes végzése jogszerűségét a bíróság e
rendelkezések alapján vizsgálhatta; a Kp. 124. § (5) bekezdése alapján egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül járt
el.
[11] A perben nem volt vitatott, hogy az ajánlatkérő a beszerzést európai uniós forrásból, a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból valósította meg, illetve az sem, hogy a közbeszerzési eljárás
iratait 2020. június 11-én az EMIR rendszerbe, a vállalkozási szerződés módosítását pedig 2021. február 19-én az
EPTK rendszerbe töltötte fel, majd a közreműködő szervezet 2021. november 24-én megküldött szabálytalansági
gyanúbejelentője alapján a felperes mint irányító hatóság 2021. december 2-án szabálytalansági eljárást indított.
A vitatott kérdés a felek között az volt, hogy a felperes az általa vélelmezett jogsértésről mikor szerzett tudomást,
ehhez képest az alperes jogorvoslati eljárásának kezdeményezésére nyitva álló határidőt megtartotta-e, jogszerűe az alperesnek a tudomásszerzés időpontjára vonatkozó megállapítása. Ennek körében azt kellett megítélni,
hogy a szerződésmódosítás EPTK rendszerbe történt 2021. február 19-i, ajánlatkérő általi feltöltésével a felperes
tudomásszerzése bekövetkezett-e, vagyis a hivatalbóli kezdeményezés benyújtására nyitva álló szubjektív
határidő e napon
kezdetét vette-e.
[12] A Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontja szerint a közbeszerzéshez támogatást nyújtó illetve a támogatás
felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított
eljárását kezdeményezheti, ha a feladatköre ellátása során a közbeszerzésekről szóló törvénybe, illetve a
közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletbe ütköző magatartás vagy mulasztás
jut tudomására. A (2) bekezdés értelmében a kezdeményezést a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan
napon belül, de legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül; támogatásból megvalósuló
beszerzés esetén (...) legfeljebb a jogsértés megtörténtétől (...) számított öt éven belül kezdeményezheti. A
2019. január 1-jétől hatályos Kbt. 152. § (2a) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti szervezet
esetében a (2) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni a
közbeszerzési jogsértésre vonatkozó
szabálytalansági eljárás megindításának napját.
[13] A 9/2020 (V. 28.) számú AB határozatban az Alkotmánybíróság a Kbt. jelen perben is alkalmazandó 152. §
(2a) bekezdése alaptörvény-ellenességét vizsgálva állást foglalt a hivatkozott rendelkezés visszaható hatályú
alkalmazásával, illetve annak megdönthető törvényi vélelem minőségével kapcsolatban is. A perbeli esetben a
jogorvoslati eljárás 2022. január 12-i megindulása okán a Kbt. 152. § (2a) bekezdésével kapcsolatos visszaható
hatályú jogalkalmazás kérdése - tekintettel a hivatkozott előírás 2019. január 1-i hatálybalépésére -nem merült fel.
A jelen perben a bíróságnak a felperes kereseti érvei mentén abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a Kbt.
152. § (2a) bekezdése szerinti törvényi vélelmet eredményesen megdöntött-e az alperes annak állításával, hogy a
felperes a szabálytalansági eljárás megindulását megelőzően, már a közbeszerzési iratok feltöltése időpontjában
tudomást szerezhetett a jogorvoslati kérelemben állított jogsértésről.
[14] Az alperes álláspontjával ellentétben a perbeli esetben a jogorvoslati határidő szempontjából vizsgálandó
tudomásszerzés kapcsán alapvetően két tényezőnek volt jelentősége: egyrészt annak, hogy a dokumentumok
közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzését melyik szervezet végezte, ugyanis ez teremtette meg a
szabálytalanság felismerésének lehetőségét; másrészt pedig a jogorvoslati kérelem benyújtására mely szervezet
volt jogosult. A perbeli esetben a kettő elkülönült. A bíróság a közreműködő szervezettől elkülönülő, a Kbt. 152.
(1) bekezdés g) pontja szerint a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosult irányító hatóság tudomásszerzésével
kapcsolatban a felperes által is hivatkozott, 103.K.702.930/2021/7. számú, a Kúria által a Kfv.III.38.078/2021/5.
számú ítéletével hatályában fenntartott ítéletében kifejtett álláspontját a tényállás hasonlóságára tekintettel
a perbeli esetben is irányadónak tekintette. A hivatkozott ítéletében a Fővárosi Törvényszék a felperes
tudomásszerzésének időpontját vizsgálva annak
tulajdonított jelentőséget, hogy a közreműködő szervezet és az irányító hatóságként eljárt felperes egymástól
elkülönülő jogi személyek, míg a szabálytalansági gyanút az előbbi szervezet észlelte, addig a jogorvoslati
kérelem előterjesztésére az utóbbi volt jogosult, a jogsértésről való tudomásszerzés időpontjának megállapítása
kizárólag a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosult felperes vonatkozásában volt vizsgálható. így az, hogy a
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közreműködő szervezet mikor és milyen ellenőrzéseket folytat le, miről, mikor szerez tudomást, nem hozható
összefüggésbe a tőle szervezetileg teljes mértékben elkülönülő felperes tudomásszerzésével.
[15] A felperes a csatolt képemyőfotókkal alátámasztottan cáfolta az alperes azon állítását, hogy a
szerződésmódosítás iratainak 2021. február 19-i feltöltésével a felperes tudomásszerzése következett be.
A képemyőfotókból ugyanis az állapítható meg, hogy a hivatkozott időpontban a közbeszerzési eljárás
utóellenőrzését a felperestől szervezetileg elkülönülő, önálló jogi személyként működő közreműködő szervezet
kezdte meg, illetve tartalmazza a rendszer által naplózott egyes ellenőrzési cselekményeket. Ennek ellenkezőjére,
valótlanságára az alperes nem hivatkozott, a fentieket cáfoló bizonyítékot nem terjesztett elő. A Korm. rendelet
23. § (2) bekezdése az alperes jogértelmezésével ellentétben azt jelenti, hogy az egyébként a felperes mint
irányító hatóság feladatkörébe tartozó egyes feladatokat - a perbeli esetben a dokumentumok közbeszerzési
jogi szempontú tartalmi feldolgozását - a közreműködő szervezet végzi el. E feladatmegosztástól függetlenül a
szabálytalansági eljárás megindítása, illetve lefolytatása az irányító hatóság hatáskörébe tartozik. A Korm. rendelet
156. § (2) bekezdése ugyanis egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a szabálytalansági eljárást az irányító hatóság
folytatja le, abban az esetben is, ha közreműködő szervezet kerül kijelölésre.
[16] A Korm. rendelet 159. § (1) bekezdése szerint az e rendelet hatálya alá tartozó szervezet azon tagja, akinek a
támogatási folyamat bármely - a támogatási szerződés megkötését követő -szakaszában szabálytalanság gyanúja
jutott tudomására, a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban rögzíti a szabálytalanság gyanúját,
és azt haladéktalanul megküldi az irányító hatóság szabálytalanság-felelősének. Ehhez kapcsolódóan a (2)
bekezdés azt írja elő, hogy a szabálytalanság-felelős a kézhezvételtől számított öt napon belül a szabálytalanság
gyanúját rögzíti a monitoring és információs rendszerben, és megküldi az irányító hatóság vezetőjének a
szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat és véleményét, javaslatot téve az
ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére. A (3) bekezdés szerint az irányító hatóság vezetője a kézhezvételtől
számított három napon belül dönt - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szabálytalansági eljárás
megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, amelyről tájékoztatja a szabálytalansági gyanú
bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése a szabálytalansági ügyeket nyilvántartó
információs rendszerhez.
[17] A fentiekhez kapcsolódóan a Korm. rendelet 1. számú mellékletének 211. pontja rögzíti mindazon
intézkedések sorát, melyeket az irányító hatóság szabálytalanság felelőse a szabálytalansági gyanúbejelentés
beérkezését követően megtenni köteles (pl. eljárási jogosultság vizsgálata, tájékozódás az ügyről, helyszíni
ellenőrzés, szakértő véleménye, 159. § (5) bekezdés alkalmazhatóságának vizsgálata, stb.). Megküldi a
szabálytalansági gyanú bejelentés kezelésével kapcsolatos döntési javaslatát az irányító hatóság vezetőjének,
mellékelve a kapcsolódó dokumentumokat, mindemellett hiánypótlásra is felhívhatja a gyanúbejelentőt.
A perbeli esetben a felperes szabálytalanság felelőse a 2021. november 30-i átiratában tett javaslatot a
szabálytalansági eljárás megindítása mellett az alperes jogorvoslati eljárásának kezdeményezésére is.
[18] A szabálytalansági gyanú észlelése azt jelentette, hogy a közreműködő szervezet a részére átadott
közbeszerzési dokumentumokból azt állapította meg, hogy felmerül annak a lehetősége, hogy a támogatás
kedvezményezettje (a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője) a közbeszerzési szabályokat megsértette. A gyanú
bejelentése egy tőle elkülönülő szervezet, az irányító hatóság eljárását generálta, amely határidőkhöz kötött és
adott esetben a szabálytalansági eljárás megindítását eredményezte.
[19] Helyesen érvelt a felperes amellett, hogy a Kbt. 152. § (2a) bekezdése a tudomásszerzését egyértelműen a
szabálytalansági eljárás megindításához köti. A Kbt. 152. § (2a) bekezdése szerinti törvényi vélelem megdöntését
azonban nem eredményezi pusztán azon - a perbeli esetben egyébként valótlan - tény állítása, hogy a
közbeszerzési eljárás iratai a felpereshez esetleg korábban megérkeztek. Az alperes jogorvoslati eljárását a
közbeszerzési jogszabályok vélhető megsértése indokolta, ennek (vagyis a közbeszerzési jogsértés gyanújának)
felismerési lehetőségét pedig a rendelkezésre álló dokumentumok kifejezetten közbeszerzési jogi szempontokat
vizsgáló tartalmi feldolgozása teremtette meg.
[20] A Korm. rendeletet 1. számú mellékletének 211-212. pontjai egyértelműen rögzítik a szabálytalansági
gyanú kezelésének folyamatát, és mindazon, a gyanúbejelentés formai és tartalmi feldolgozását eredményező
intézkedések körét, melyek alapján a szabálytalanságfelelős a Korm. rendelet 159. § (1) bekezdése szerinti
javaslata alapján a 159. § (2) bekezdése alapján az irányító hatóság vezetője dönt a szabálytalansági eljárás
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megindításáról. A döntéselőkészítési folyamat (vagyis a szabálytalansági gyanú feldolgozása, értékelése,
javaslattéttel) illetve a döntési jog gyakorlása (vagyis a szabálytalansági eljárás megindítása) az irányító hatóság
szervezetén belül is elkülönül egymástól. A Kbt. 152. § (2a) bekezdése a tudomásszerzést a döntéshozatalhoz, a
szabálytalansági eljárás megindításához köti.
[21] A törvényi vélelem megdönthető, de ahhoz konkrét, tényszerű a kezdeményezésben megjelölt
jogsértésekhez kapcsolódó bizonyítékok szükségesek, amelyek egyértelműen azt igazolják, hogy a kezdeményező
a vélelem szerinti időponthoz képest eltérő időpontban jutott a kezdeményezést megalapozó adatok,
információk birtokába. A perbeli esetben az alperes ilyen bizonyítékkal nem szolgált, ugyanis a felperes
tudomásszerzése időpontjaként megjelölt napon a felperestől szervezetileg elkülönülő közreműködő szervezet
kezdte meg a dokumentumok utóellenőrzését. Az alperes fenti megállapítása nem a Kbt. 152. § (2a) bekezdése
szerinti törvényi vélelmet döntötte meg, hanem új, a hivatkozott törvényi előírástól eltérő vélelmet állított
fel annak állításával, hogy az iratok EPTK rendszerbe történt feltöltésének napján a felperes tudomásszerzése
bekövetkezett.
[22] Az alperes döntése nem a jogszabályoknak megfelelő, mivel az általa megjelölt időpontban az iratok a
közreműködő szervezethez érkeztek be, mely azok tartalmi feldolgozását elvégezte. A tartalmi feldolgozást
követően részére megküldött szabálytalansági gyanúbejelentőből került a felperes mindazon információk
birtokába, melyek alapján a szabálytalansági eljárás megindításáról megalapozott döntést hozhatott,
egyben e folyamat során juthat olyan információk birtokába, amelyek ismeretében a jogorvoslati eljárást
kezdeményezheti. Nem kizárt - miután a kezdeményezéshez nem szükséges, hogy a jogsértésről meggyőződjön,
elégséges a jogsértés észlelése, - hogy időben a tudomás szerzés és a szabálytalansági eljárás megindításának
időpontja elkülönüljön. A törvényi vélelem megdönthetöségének éppen ez a lényege. Amennyiben azonban a
kezdeményező maga erre nem hivatkozik, a vélelem ellenében a jogorvoslati kezdeményezési elemhez rendelt
egyedi bizonyítás útján kerülhet sor az attól eltérő időbeli tudomásszerzés
megállapítására. Ilyen konkrét, bizonyítékokon alapuló megállapítással az alperes adós maradt.
[23] A fentiekre tekintettel a bíróság a Kp. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alperes végzését
megsemmisítette, és az alperest új eljárásra kötelezte. A felperes tudomásszerzésére vonatkozó törvényi
vélelem megdönthető. Az új eljárásban az alperes a fenti jogértelmezés szerint köteles a jogorvoslati határidő
megtartottságát vizsgálni, a törvényi vélelem megdöntése konkrét tények és bizonyítékok alapján történhet,
ellenkező esetben a kezdeményezést érdemben vizsgálni kell.
[24] A felperes a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 81. § (1) bekezdése
szerint perköltséget nem számított fel, ezért a bíróság az alperest pervesztessége ellenére nem kötelezte
perköltség viselésére.
[25] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (2) bekezdése, az Itv. 39. § (3)
bekezdés b) pontja és az Itv. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapított kereseti illetéket a pervesztes
alperes 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján fennálló személyes illetékmentessége és a Pp. 83. § (1) bekezdése
alapján a Pp. 102. § (6) bekezdésére is figyelemmel a Magyar Állam viseli.
[26] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 126. § (3) bekezdése zárja ki. Az ítélet ellen a Kbt. 169. § (2)
bekezdése szerint felülvizsgálatnak sincs helye.
Záró rész
Budapest, 2022. április 5.
dr. Sára Katalin s.k. dr. Bíró Péter s.k. Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k.
a tanács elnöke előadó bíró bíró
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Fővárosi Törvényszék, 9889/2022, Fővárosi Törvényszék 103.K.705.026/2021/13.
Fővárosi Törvényszék 103.K.705.026/2021/14.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma:103.K.705.026/2021/13.
A felperes:Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
(7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.)
A felperes képviselője:dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd
(7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/a.)
Az alperes:Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(1026 Budapest, Riadó utca 6.)
Az alperes képviselője:dr. Peleskey Viktória kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Az alperesi érdekelt képviselője:dr. Nyerges Éva kamarai jogtanácsos
A per tárgya:közbeszerzés tárgyában hozott D.253/8/21. ügyszámú közigazgatási határozat megtámadása
ítélete:
A Fővárosi Törvényszék az alperes D.253/8/2021. számú határozatát megsemmisíti és az alperest új eljárásra
kötelezi.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 45 720 (negyvenötezer-hétszázhúsz) forint
perköltséget.
A 30 000 (harmincezer) forint összegű kereseti illetéket a Magyar Állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113.
§ szerinti nyílt eljárást folytatott le 85 %-ban európai uniós alapból biztosított forrás segítségével „Minőségellenőrzési és minőségbiztosítási tevékenység ellátása az általános (nem technikai) UXO (elhagyott és fel
nem robbant harcanyagok) felderítés, a technikai felderítés és mentesítés ideje alatt” szolgáltatás beszerzése
tárgyában, nettó 24 162 944 forint értékben.
[2] A felperes az érdeklődő gazdálkodó szervezeteknek 2016. november 15-én megküldött eljárást megindító
felhívásában alkalmassági követelményként írta elő a P.3) pontban, hogy az eljárásban alkalmas az ajánlattevő,
ha „a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) szerint egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő az
eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző 24 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor
a megnyitás időpontja óta) sorban állás. (A „sorban állás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) ...”. Az összegezést a felperes 2017. január 3-án készítette el és
küldte meg, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2017. január 16-án kötötte meg.
[3] Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság közérdekű bejelentést tett az alperesi érdekelthez, aki
hivatalbóli kezdeményezéssel élt, amely alapján az alperes 2019. december 12-én kelt D.532/7/2019. számú
határozatával megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdését, és 500.000 forint bírsággal
sújtotta.
Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelező ítélete
[4] A felperes keresete alapján eljáró Fővárosi Törvényszék 104.K.701.006/2020/19. számú ítéletében az alperes
határozatát megsemmisítette, és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte azzal, hogy a megismételt
eljárásban „a Kbt. 65. § (3) bekezdésében előírt kötelezettség vizsgálatakor értékelnie kell a felperes által a
tárgybeli alkalmassági követelmény előírásának indokaként előadott valamennyi körülményt, és okszerű
indokolással ellátott döntésében kell számot adnia ezek megalapozott vagy megalapozatlan voltáról, ezáltal az
alkalmassági követelmény előírásának a Kbt. 65. § (3) bekezdésével összefüggésben történő szükségességéről.
Jogsértés megállapítása és bírság kiszabásának szükségessége esetén az alperesnek az eset összes releváns
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körülményét mérlegelnie kell, és számot kell adnia a Kbt. 165. § (11) bekezdésében felsorolt szempontok felperes
javára vagy terhére értékeléséről, vagy az ügyben irreleváns voltáról.” [37. pont]
[5] Az ítélet [23]-[29] pontjaiban a kezdeményezés jogszerűségét illető több szempontú kereseti kifogások
alaptalanságára tartalmazott megállapításokat.
[6] A Fővárosi Törvényszék az ítélet [30] pontjában alaptalannak találta a felperes azon hivatkozását, amely az
alperes hasonló ügyekben folytatott gyakorlata alapján állította a határozat jogsértő jellegét. A Kúria irányadó
gyakorlatára hivatkozva kimondta, hogy „a gyakorlat nem minősül jogszabálynak, így az attól való eltérés akkor
sem alapozná meg a határozat megváltoztatását, ha az állítás ténybelileg igaz is lenne”. Hangsúlyozta azt is, hogy
a jelen ügyben mérvadó jogszabályi rendelkezések, a Kbt. 65. § (3) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdés a) pontja,
az eltelt időszakban tartalmilag nem változtak, a felperesnek az eljárást megindító felhívásban nem a 2016. évben
alkalmazott közbeszerzési gyakorlat, hanem a vonatkozó jogszabályok alapján kellett az alkalmassági feltételeket
rögzítenie.
[7] Az ítélet [34] és [35] pontjában rámutatott arra, hogy a Vhr. 19. § (1) bekezdése a) pontja alapján az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága a pénzügyi intézménytől
származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel indító eljárásban pedig
a megküldésétől - visszafelé számított két évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal igazolható. Hangsúlyozta
a bíróság, hogy „az alperes feladata az lett volna, hogy a felperes által adott indokolást összevesse a Kbt. 65.
§ (3) bekezdésében előírtakkal, azaz az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban a
pénzforgalmi számlán a sorban állás hiánya a közzétett a finanszírozási feltételekre (utófinanszírozás, előleg
hiánya, a teljesítés igazolás utáni 30 napos utólagos fizetés, árfolyam kockázat), valamint a felperes által megjelölt
védendő jogi érdekre tekintettel szükséges feltétel-e a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez. E helyett az alperes
határozatának 44-47.
pontjaiban az alkalmassági követelmény funkcióját kizárólag a sorban állásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések értelmezése útján próbálta feltárni és ennek
alapján állapította meg, hogy „a pénzforgalmi számlán a sorba állítás nem fejezi ki az ajánlatkérő által az
alkalmassági feltételekben célzott funkciót [...] előírása nincs összhangban a Kbt. 65. § (3) bekezdésben
foglaltakkal.”” Megállapította azt is, hogy „az alperes a vizsgált alkalmassági feltétel előírásának felhozott indokait
nem vizsgálta”, „tényállás tisztázási kötelezettségének nem tett eleget, az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltak
ellenére határozatának indokolása döntésének okszerű indokát a releváns tények vizsgálata és értékelése útján
nem tartalmazza”. Mindez az ügy érdemére kiható, perben nem orvosolható lényeges eljárásjogi szabályszegés.
Az alperes határozata
[8] Az alperes a megismételt eljárásban hozott 2021. július 30-án kelt D.253/8/2021. számú határozatában, a
hivatalbóli kezdeményezés alapján megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdését és
vele szemben 500 000 forint bírságot szabott ki. Indokolása szerint elsőként az eljárási hivatkozásokat vizsgálta,
majd azt követően érdemben vizsgálta a kezdeményezés alaposságát a 2016. november 15-i hatályos anyagi
jogi szabályozás alapján. A határozat 85. pontjában ismertette a releváns jogszabályi rendelkezéseket, köztük a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: a Pft.) 2. § 25. pontja szerinti
sorba állítás fogalmát, a Pft. 60. § (1) bekezdését, illetőleg az ahhoz kapcsolódó, a pénzforgalom lebonyolításáról
szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 7. § (1), (2) és (3) bekezdéseit és a 8. § (1)
bekezdését. Rögzítette a vizsgált jogszabályi rendelkezéseket, a Kbt. 65. § (3) bekezdését, illetőleg a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés a)
pontját. Megállapította, hogy a felhívásban a felperes egy darab (vég)számla benyújtására adott lehetőséget, a
teljesítést követően kiállított számla alapján 30 napra fizetett, az ajánlattevőknek ezért úgy kellett kalkulálniuk,
hogy a 2016. december 6-ai ajánlattételi határidőre olyan ajánlati árat adjanak, amely nyertességük esetén a
felhívás szerinti 2017. április 30-ai teljesítési határidőt követően 30 napra kerül kifizetésre. A szerződés az átfutási
ideje alapján nem minősíthető elhúzódó, hosszú átfutású szerződésnek. Bár tény az, hogy minden gazdasági
szereplő tevekénységében komoly kockázati tényezőt jelent a devizaárfolyamok jövőbeni változása, a változások
kiszámíthatatlansága, de az átfutási idő jelen esetben - az ajánlattételtől a teljesítésig, és az azt követő kifizetésig kevesebb, mint hat hónap
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volt. Kiemelte az is, hogy a szolgáltatás értéke nem minősíthető kifejezetten nagy értékű szolgáltatásnak.
[9] Nem fogadható el a felperes hivatkozása a megváltozott joggyakorlatra, mert az - a töretlen ítélkezési
gyakorlatot szem előtt tartva - nem lehet mértékadó szempont. A Kbt. 65. § (3) bekezdés, a Vhr. 19. § (1) bekezdés
a) pontja tartalmilag nem változott a releváns időszakban. A pénzügyi alkalmassági követelmények alapvető
funkciója az, hogy biztosítsa a pénzügyi, gazdasági stabilitással rendelkező ajánlattevő kiválasztását, továbbá,
hogy bemutassa annak a lehetőségét, hogy az ajánlattevő képes biztosítani az ellenérték egészének, vagy egy
részének kifizetéséig szükséges előfinanszírozási igényt. A hivatkozott pénzforgalmi jogszabályi rendelkezésekből
azonban látható, hogy a sorba állítás nem fejezi ki a felperes által az alkalmassági feltételben célzott funkciót, az,
hogy biztosítsa a pénzügyi gazdasági stabilitással rendelkező ajánlattevő kiválasztását, hogy bemutassa annak
a lehetőségét, hogy az ajánlattevő képes biztosítani az ellenérték egészének, vagy egy részének kifizetéséig
szükséges
előfinanszírozási igényt. A pénzforgalmi szolgáltató ugyanis a nem teljesíthető fizetési megbízásokat
visszautasítja, a visszautasítás folytán a nem teljesíthető követelés nem kerül sorba állításra, ezáltal arra vonatkozó
információkat nem tud szolgáltatni a pénzintézeti nyilatkozat, hogy az ajánlattevő gazdaságilag stabil-e,
illetve képes-e finanszírozásra, az utófinanszírozásra, az előleg hiányára, a fizetési határidőkre, a védendő jogi
érdekre tekintettel tudja-e a szerződést teljesíteni. Ezért az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző
24 hónapban az ajánlattevő pénzforgalmi számláin a sorbaállás hiánya a közzétett finanszírozási feltételekre,
valamint a felperes által megjelölt védendő jogi érdekre tekintettel, a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez nem
volt szükséges feltétel. A felperes ezért megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltakat.
[10] A bírság kiszabása körében rögzítette, hogy a Kbt. 165. § (11) bekezdése szerint az eset összes körülményét
figyelembe vette. Súlyos jogsértést valósított meg azzal a felperes, hogy jogsértően határozta meg az
alkalmassági követelményt, a jogsértés nem reparálható. Értékelte a közbeszerzés tárgyát és értékét. Figyelemmel
volt arra, hogy nem történt ismételt jogsértés, uniós forrásból finanszírozott a beszerzés, ezért más szerv
eljárásában a támogatás visszafizetésre vonatkozó szankció kapcsolódhat. A felperes javára értékelte, hogy a
Kbt.-be ütköző magatartásnak a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre nem volt befolyása, és hogy a jogsértés
megtörténte, illetőleg a jogorvoslati eljárás között hosszabb idő telt el.
A keresetlevél, a védirat és az alperesi érdekelt nyilatkozata
[11] A felperes az alperes határozatát keresettel támadta. Elsődlegesen a Kp. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján
kérte, hogy a bíróság az alperes határozatát helyezze hatályon kívül. Másodlagosan változtassa meg és állapítsa
meg, hogy nem sértette meg a Kbt. 65. § (3) bekezdését, harmadlagosan - a határozat megváltoztatásával mérsékelje a bírság összegét és lehetőség szerint azt legfeljebb 100 000 forintban állapítsa meg. Perköltségét
költségjegyzéken számította fel.
[12] Jogsérelemként a Kbt. 65. § (3) bekezdés téves értelmezését, értékelését jelölte meg. Hivatkozása szerint
az alperes helyesen utalt arra, hogy mindig az adott eljárásra vonatkozó körülmények figyelembevételével
lehetséges megítélni, hogy egy adott alkalmassági feltétel összeegyeztethető-e a Kbt. 65. § (3) bekezdésével,
a határozat azonban arról ad tanúbizonyságot, hogy a konkrét eljárásra vonatkozó körülményeket egyáltalán
nem megfelelő értékelés mellett vonta vizsgálat körébe. A kifizetés pénzneme euro, ezért a nyertes ajánlattevőre
nézve magas az árfolyamkockázat; egy darab (vég)számla benyújtására jogosult a nyertes, utófinanszírozás
miatt előleget a felperes nem fizet; a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással kerül az
ellenérték kifizetésre. Az ajánlati ár is ismert volt, és az alperes megismerhette a beszerzendő szolgáltatás szerint
ritka és kiemelten védendő jogi érdeket is, amit a teljesítés veszélyes volta és biztonsága miatt szem előtt tartott a
felperes, ami az
emberélet. Az összességében előírt alkalmassági kritériumokat teljesítő megbízható teljesítő képes partner
garantálta azt, hogy az aknamentesített területeken ne maradhasson fel nem robbant hadianyag, amely sérülést,
halálos balesetet is okozhat, mint ahogy az történt 2016. július 1-én a Hortobágyi Nemzeti Parkban bekövetkezett
aknabaleset során. Ezt a biztonságot alacsonyabb pénzügyi szakmai követelmények meghatározásával nem
lehetett volna garantálni. A feladatok végrehajtása és veszélyes mivolta komoly szakmai gyakorlatot követel, erre
tekintettel jogszerűen éltek az alkalmassági követelmények meghatározásával. Nem vitás az, hogy a szükségesség
és arányosság elve alapján olyan gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételrendszer meghatározása indokolt
és jogszerű egyben, amelynek teljesítése alapján valószínűsíthető, hogy a nyertes ajánlattevő fizetőképessége
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folytán a feladatokat meg tudja valósítani a felperesi finanszírozási előírások mellett is. A sorban állás pénzügyi
szakmai tulajdonságai nincsenek
közvetlenül összefüggésben azzal, hogy az alkalmasság kritériumaként való alkalmazása miért lenne aránytalan
vagy túlzó, illetve jogsértő. Bizonyítékként a D. 190/7/2016 számú alperesi határozatra hivatkozott, amiben
látható, hogy a sorban állásra vonatkozó előírást máskor már jogszerűnek minősítette. Nem értékelhető a
hátrányára, hogy az eltelt négy és fél évben az alperes kialakított egy olyan jogértelmezést és joggyakorlatot,
amiben a tételes jogi szabályokon túli előírások születtek. A hatályos jogszabályok alapján volt joga az előírás
alkalmazására, és ez az előírás éppúgy nem sértette a szükségesség és arányosság követelményét, ahogyan a D.
190/7/2016. számú ügyben sem. Hivatkozott még a Fővárosi Bíróság 25.K.33.031/2006/8. számú ítéletre is. Nem
tudott egyet érteni az alperes sorban állás fogalmának általános banki, szakmai vizsgálatával, mint jogsértést
megalapozó következtetéssel sem. A felhívásban az egyértelmű előírás érdekében meghatározta, hogy - és ez
egyenlően, minden gazdasági szereplő előtt
ismert volt - mit ért, mit vizsgál a sorban állásra vonatkozó előírások igazolása körében.
[13] Az alperes álláspontja ismételten az, hogy a sorba állítás vizsgálata nem fejezi ki az alkalmassági feltételben
célzott funkciót, azonban egyrészt nem ettől az egyetlen alkalmassági . kritériumtól várta azt, hogy biztosítsa
a stabil, teljesítőképes nyertes ajánlattevő kiválasztását, több olyan kritérium is volt, ami miatt fontos az,
hogy éljenek ezzel az - egyébként jogszerűen előírható - alkalmassági minimum követelménnyel; másrészt a
közbeszerzési szerződés teljesíthetőségét befolyásolta az, hogy a pénzügyi gazdasági stabilitással rendelkező
ajánlattevő kerüljön kiválasztásra, ennek elmaradása egyértelműen veszélyezteti a szerződések teljesítését. Erre
tekintettel nem helytálló és nem megalapozott az az általánosító kijelentés a határozatban, hogy ez nem volt
szükséges feltétel. Lényegében az alperesi okfejtés arra utal, hogy eleve maga a sorba állás jogintézménye nem
mutat megfelelő pénzügyi adatokat és azért nem megfelelő. A 321/2015. Kormányrendelet 19. § (1) bekezdése
azonban kifejezetten
rendelkezik arról, hogy ez jogszerűen alkalmazható. A jogalkotó szerint kifejezetten alkalmas ez a kritérium a
szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasság vizsgálatára. Éppen az alperes indokolása mutat rá arra, hogy ez a
sorba állási kritérium csak azoknak jelent problémát, ahol valóban vannak a cég működésében pénzügyi gondok,
hiszen a komolyabb likviditási problémák azok, amik ilyen módon megjelennek egy igazolásban.
[14] A jogszabályi lehetőségekhez képest alkalmazta az előírást azért, mert a szerződés pénzügyi feltétele és
a teljesítés feltételei meghaladtak egy általános, egyszerű szerződéses konstrukciót. Az alkalmazása mellett
felhozott indokok elegendőek az alperesi következtetéssel ellentétes arra a következtetésre, hogy az alkalmazott
finanszírozási feltételekre (az egy darab (vég)számla, utófinanszírozás, előleg hiánya, a teljesítés igazolás utáni 30
napos utólagos fizetés, árfolyamkockázat, valamint a védendő jogi érdekre) is tekintettel az előírás a közbeszerzési
szerződés teljesítéséhez arányos és szükséges feltétel volt a kifogásolt feltétel, tehát nem jelentett jogsérelmet.
A felperes nem írt elő visszautasításra irányuló rendelkezéseket, ezért az alperes erre irányuló teljes okfejtése
irreleváns. Csak a sorban állásra kellett igazolást, nyilatkozatot tenni, a visszautasítással kapcsolatosan nem. Erre
tekintettel sem volt túlzó az előírás, hiszen esetleges visszautasítások esetén is van mód semleges banki
igazolást beszerezni. Tehát nem a szűkítő, szigorúbb előírást alkalmazta, hanem a megengedőbb, kedvezőbb
előírást.
[15] A bírság mértéke kapcsán azt kifogásolta, hogy nem értékelte az alperes nyomatékos enyhítő
körülményeként a jelentős időmúlást, a több, mint négy és fél év elteltét, illetőleg, hogy súlyos jogsértésnek
minősítette az alkalmassági kritérium igazolását.
[16] Alperes védiratában a kereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy az alaptalan. A határozatában
foglaltakat teljeskörűen fenntartotta, mert az jogszerű volt, okszerűen mérlegelt, a döntése megindokolt.
Perköltségét költségjegyzéken számította fel. A D.190/2016. számú üggyel kapcsolatosan kifejtette, hogy attól,
hogy jogszerű volt abban az
ügyben a sorbaállás előírása, az nem jelenti azt automatikusan, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban is jogszerű
volt. Egy alkalmassági követelmény előírásának jogszerűsége mindig csak adott viszonyok körülmények vizsgálata
alapján állapítható meg. Egyetértett a felperessel abban, hogy a jogszabály tartalmát a gyakorlat tölti ki, ennek
megfelelően kellett vizsgálnia - a felperesi érvek mentén - a kiírási feltétel jogszerűségét. Azért ezt az egy pénzügyi
alkalmassági feltételt vizsgálta, mert kötve van a kezdeményezés tartalmához. Az is egyetértésben elmondható a
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felperessel, hogy ez a vizsgált előírás előírható, az adott ügyben azonban a konkrét szempontok alapján az volt a
döntése, hogy nem volt indokolt ennek a feltételnek a meghatározása. A felperes által hivatkozott indokok alapján
ugyanis egy múltbeli pénzügyi banki információ - megítélése szerint - nem tudja kiküszöbölni a teljesítés során
felmerülő kockázatot. A 104. pontban a mérlegelés során értékelte azt a felperes javára, hogy hosszabb idő telt
el.
[17] Az alperesi érdekelt egyetértett a határozat valamennyi érvelésével és a kereset elutasítását kérte.
Perköltségét nem számította fel. Arra hivatkozott, hogy az alperes megfelelően sorra vette a felperes által
felhozott körülményeket, azonban egyik körülmény kapcsán sem látta megalapozottnak a felperes állítását a P3)
alkalmassági követelmény szükségességével -arányosságával kapcsolatban. A szerződés viszonylag rövidebb
időtartama és nem kifejezetten magas értéke a likviditás szempontjából ellensúlyozza azt a tényt, hogy a
pénznem euró, utófinanszírozásra kerül sor, és nincs részszámlázási lehetőség, vagyis azok a szempontok, amik
alapesetben indokolhatnák a nagyobb likviditást. Nincs összefüggés egy beszerzés minősége, biztonsági szintje,
és az előírt pénzügyi gazdasági alkalmassági követelmény között, hiszen nem a pénzügyi alkalmasság fogja
meghatározni a jó szakmai teljesítést. A feladatvégzés szakmai színvonala nem függ, nem függhet a nyertes
ajánlattevő fizetőképességétől. A műszaki szakmai
alkalmassági követelmények azok, amely előírásai a teljesítés színvonalával összefüggésbe hozhatók, nem
pedig a pénzügyi; gazdasági alkalmassági előírások. Az alperes a sorba állítás fogalma definíciójával és a
pénzügyi jogszabályi hivatkozással arra kívánt helyesen és körültekintően rámutatni, hogy abban az esetben, ha
visszautasításra kerül sor, akkor nem lesz sorba állítás az ajánlattevő számláján, tehát a felperes nem a kívánt célt
éri el a P.3) alkalmassági követelmény előírásával. A felperes tévesen jutott arra a feltételezésre, hogy az alperes
úgy gondolta volna, hogy a felperes egyébként a P3) követelményeknek való megfeleléstől várta az ajánlattevő
alkalmasságát. Az alperes arra utalt, hogy a jelen ügyben a felperes által elérni kívánt célt ez nem tudta biztosítani,
arra nem volt alkalmas. A vizsgált mutató egy múltra vonatkozó információ, az összes érvelése a felperesnek
pedig a jövőre, a teljesítésre vonatkozik. Az elfogadott gyakorlat nem lehet alapos hivatkozás egy alkalmassági
követelmény
jogszerűségének a megítélése során. A bírság a becsült érték 2%-a, ezért semmiképpen nem nevezhető túlzónak.
A bíróság ítélete és annak indokai
[18] A kereset az alábbiak szerint alapos.
[19] A bíróság a közigazgatási jogvitában, az alperes határozata, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségét
a Kp. 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Kp. 85. § (1) és (2) bekezdése szerint a kereseti kérelem korlátai között,
a megvalósításának időpontjában fennálló tények alapján vizsgálta, a per megindításakor hatályos szabályok
szerint eljárva. A bíróság a per tárgyalásán tájékoztatta a feleket arról, hogy a bíróság figyelemmel volt arra is,
hogy a perben támadott határozatot az alperes a 104.K.701.006/2020/19. számú ítéletével elrendelt megismételt
eljárásban hozta, és az alperest - a Kp. 97. § (4) bekezdése alapján - a bíróság határozatának rendelkező része és
indokolása is kötötte, és hivatalból vizsgálnia kell a Kp. 85. § (3)
bekezdés a) pontja alapján azt is, hogy a megismételt eljárás során a megsemmisítő és új eljárásra kötelező
ítéletben foglaltaknak az alperes eleget tett-e, illetve az a határozatából megállapítható-e.
[20] A fentiek alapján a megismételt eljárásban hozott határozat jogszerűségét vizsgáló bíróságnak - az érdemi
kérdések vizsgálatát megelőzően - elsőként azt kellett megítélnie, hogy az alperes az ítéletben előírt iránymutatás
szerint járt-e el, a döntés indokolása megfelel-e az ítéletben előírtaknak. A bíróság ennek érdekében tételesen
vizsgálta a Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelező 104.K.701.006/2020/19. számú ítéletében foglaltakat, melyet
összevetett a megismételt eljárásban hozott határozat indokaival. A bíróság figyelemmel volt ennek során az
Ákr. 81. § értelmezése körében kialakult joggyakorlatra is, amelytől nem tért el (Kúria Kfv.V.35.706/2013/12.,
Kfv.V.35.620/2016/8., Kfv.V.35.048/2014/7., Kfv.1.35.196/2016/4.).
[21] Áttekintve a döntés indokait a határozatból megállapítható, hogy az két olyan kérdést is tárgyal, amelyre a
jogerős ítélet már tartalmaz döntést. A kezdeményezés körülményeit illetően, valamint az ebben a perben is ismét
hivatkozott joggyakorlatnak, eseti döntéseknek a figyelembevételét illetően. Mivel ezen kérdéseket a bíróság már
az ítéletében eldöntötte, ezek ítélt dolognak minősülnek, erre figyelemmel szükségtelenül bocsátkozott az alperes
ezek ismételt vizsgálatába, erre a körülményre csupán utalnia kellett volna; illetve a felperes is szükségtelenül
vitatta ismételten ezen kérdéseket a jogorvoslati eljárásban, majd tért ki az alperesi vizsgálat nyomán a jelen
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perben is az alperes eltérő gyakorlatára. A határozat a 71. ponttól a 80. pontig lényegében ebben a körben
tartalmaz érdemi indokolást. Ezt követően a határozat a 81 - 89. pontokban a releváns jogszabályi rendelkezéseket
és a jogi alapvetéseket tartalmazza, valamint a felperes hivatkozásait rögzíti, amely lényegében a tényállás
megismétlése.
[22] A megismételt eljárásra tartozó érdemi megállapítás először a 90. és 91. pontban található, amely
összefoglalva kettő megállapítás: a szerződés - az ajánlattevők által is megismerhető átfutási idő alapján nem minősíthető elhúzódó, hosszú átfutási szerződésnek; illetve a megrendelt szolgáltatás nem minősíthető
kifejezetten nagy értékű szolgáltatásnak. A 92 - 94. pontok az ismételten hivatkozott megváltozott joggyakorlat
kérdését tartalmazzák, amely - a fentebb írtak alapján - ítélt dologként nem lettek volna újra vizsgálható.
[23] Ezt követően az alperes döntésének lényegét képező további indokai a 96. és 97. pontokban kerültek
rögzítésre, amelyek ismételten a sorba állítás jogi természete ismertetésében és az arról szóló pénzintézeti
nyilatkozat jogi alkalmassága kérdésében foglalnak állást változatlanul azzal a végkövetkeztetéssel, hogy az arra
vonatkozó információkat nem tud szolgáltatni, hogy az ajánlattevő gazdaságilag stabil-e, képes-e finanszírozásra,
és lényegében ebből következően nem alkalmas a kívánt funkció betöltésére. Annak ellenére, hogy az ítélet
már kimondta azt, hogy a hivatkozott Vhr. 19. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága a pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az
eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel indító eljárásban pedig a megküldésétől - visszafelé
számított két évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal igazolható, a jogi megfelelés vitatása helyett az lett volna a
feladat, hogy a felperes
által adott indokolást összevesse az alperes a Kbt. 65. § (3) bekezdésében előírtakkal, és a finanszírozási
feltételekre, valamint a megjelölt védendő jogi érdekre tekintettel megvizsgálja, majd megállapítsa, hogy az
szükséges feltétel-e a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez. Nem elegendő kizárólag a sorban állásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések értelmezése útján feltárni és megítélni annak szükségességét, az előírt vizsgálat nélkül
a tényállástisztázási és indokolási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek. Hangsúlyozottan tehát nem az
alkalmazás lehetősége, hanem az alkalmazás jogszerűsége volt a kérdés.
[24] A vizsgálat eredményeként a bíróság megállapította, hogy a felperes keresetében helytállóan hivatkozott
arra, hogy lényegében az alperesi okfejtés arra utal, hogy eleve maga a sorba állás jogintézménye nem mutat
megfelelő pénzügyi adatokat és azért nem megfelelő. Az alperes a határozatában végső soron nem teljesítette a
bíróság által előírtakat, mert a határozat ismételten a szabályozásból vezette le a felperes által kért, alkalmazott
igazolás alkalmatlanságát, és annak az előírásnak, amely a beszerzés tárgyával összefüggő érvek megjelenítését
jelenti, a határozat továbbra sem tesz eleget. A határozat 97. pontjában, illetve azt követően megint csak azok a
megállapítások vannak, magának a sorba állításnak a jellegét illetően, amelyre már az alapeljárásban a bíróság
rámutatott, hogy ez önmagában az indokoláshoz nem elégséges.
[25] A fenti megállapításokkal szemben a védiratban előadott érvelés nem volt alkalmas a döntés
jogszerűségének alátámasztására. A gazdasági; pénzügyi alkalmasság alapvetően arról kell, hogy meggyőzze az
ajánlatkérőt, hogy a teljesítésre képes az ajánlattevő, a teljesítés során kellő biztonsággal végre tudja hajtani az
adott feladatát. Ehhez azonban a beszerzés tárgyát is figyelembe véve az ajánlatkérőnek egy komplex csomagot
kell összeállítania arra nézve, hogy az ajánlattevők alkalmasságáról meg tudjon győződni. Az valóban nem
vitatható, hogy ha kezdeményezés ebből a csomagból egy elemet emel ki, és azt tartja jogsértőnek, akkor valóban
arra kell fókuszálnia az alperesnek is, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy egyébként milyen más mutatók
mentén kellett ezt az egy elemet meghatároznia az ajánlatkérőnek, hiszen egy gazdasági szereplőnek a teljesítő
képességét több elem összességében mutatja és határozza meg. Abból az alperesi feladatból, hogy a komplex
előírásrendszer vizsgálata a szükséges, arra
hivatkozással, hogy csak egy elem volt vitatott a kezdeményezésben, nem lehetett kihátrálni. Amikor a
jogorvoslati kérelem, vagy kezdeményezés tartalmát vizsgálja az alperes, akkor nyilvánvaló módon a kiírási
feltételeket összességében kell értékelnie és a beszerzési szabályok rendszeréhez is igazítva rendszerében
kell vizsgálnia. Önmagában ez az egy mutató akkor nyerhet értelmet, hogy ha a többinek a fényében került
értékelésre és vizsgálja az alperes, hogy az valóban jogsértő módon került-e kiírásra.
[26] Annak ellenére, hogy az alperes arra hivatkozott, hogy az adott ügyben, konkrét szempontok alapján volt
az a döntése, hogy nem volt indokolt ennek a feltételnek a meghatározása, a határozat indokolásából ez nem
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volt megállapítható. Az az alperesi és alperesi érdekelti hivatkozás pedig, amely szerint az elfogadhatóság
akadályát az képezte, hogy egy múltbeli pénzügyi banki információ nem tudja kiküszöbölni a teljesítés során
felmerülő kockázatot, illetve ez a mutató egy múltra vonatkozó információ, az összes felperesi érvelés pedig
a jövőre, a teljesítésre vonatkozik, azért nem volt fogadható el a perben, mert a határozat indokai között nem
volt fellehető, ezért a határozat jogszerűsége alátámasztásaként sem vehető figyelembe. A bíróság az alperes
beadványaiban és a per tárgyalásán előadott, de a határozatában meg nem jelenített érveket a határozat
jogszerűsége alátámasztásaként nem fogadhatta el.
[27] A bíróság ezért ismételten nem volt abban a helyzetben, hogy tovább tudjon lépni a vizsgálatban és
érdemben az érveket mérlegre tudja tenni, mert először döntött volna arról, hogy a kiírás - a P.3) pontban
foglaltakkal együttesen, összességében vizsgálva - jogszerű lehet-e, vagy sem. A bíróság a határozat indokolását
a peres eljárásban nem pótolhatja, miután jogorvoslati fórumként az alperes eljárása és határozata jogszerűségét
köteles vizsgálni. Nem vonhatja el az alperes hatáskörét azt illetően, hogy elsőként hozzon döntést a
megállapított
jogsértés után alkalmazandó jogkövetkezmények tekintetében. Azt követően lehetséges a bíróság részéről a
kereseti hivatkozások alapján az érdemi felülvizsgálat, ha az alperes a döntését meghozza és indokolásában
részletesen bemutatja a Kbt. a 165. § (11) bekezdésében rögzített mérlegelési tevékenységet. (Kúria:
Kfv.V.35.258/2011/4.; Kfv.II.37.687/2013/4.; Kfv.II.38.021/2014/5; Kfv.35.742/2015/8.)
[28] Az Ákr. 123. § (1) bekezdés f) pontja értelmében az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg
kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha a tartalma a közigazgatási
bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes.
[29] Tekintettel arra, hogy az alperes a megismételt eljárásra előírt iránymutatás figyelmen kívül hagyásával járt
el, és az abban foglaltakat nem teljesítve hozta meg az újabb döntését, a bíróságnak - a Kp. 89. § (1) bekezdés b)
pontja és 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az Ákr. 123. § (1) bekezdés f) pontjára is figyelemmel - az alperes
határozatát meg kellett semmisítenie és az alperest ismételten új eljárásra kellett köteleznie. Az alperes fenti
jogsértésére tekintettel a bíróság, mint szükségtelent, mellőzte a további kereseti érvek vizsgálatát.
[30] A megismételt eljárásban az alperes köteles a Fővárosi Törvényszék 104.K.701.006/2020/19. számú ítéletében
rögzített iránymutatás maradéktalan betartásával meghozni a határozatát, ennek során nem bocsátkozhat
ismételten olyan kérdések vizsgálatába, amelyekről a 104.K.701.006/2020/19. számú ítélet már érdemben is állást
foglalt, azok alapulvételével kell eljárnia és a döntését meghozni.
[31] A bíróság a perköltség megfizetésére a pervesztes alperest kötelezte a Kp. 35. § (1) bekezdése szerint
alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 83. § (1) bekezdése
alapján. Tekintettel arra, hogy az alperesi érdekelt tevékenységével összefüggésben érdemi költségtöbblet nem
keletkezett, ezért az alperesi érdekelt perköltségben való marasztalását mellőzte. A perköltség összegét a bírósági
eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet)
3. § (3) bekezdése alapján az igényelt összegben állapította meg, arra tekintettel, hogy az a ténylegesen elvégzett
ügyvédi tevékenységgel arányban álló volt, figyelembe véve a jogvita bonyolultságát, a keresetlevél és az
észrevétel elkészítéséhez szükséges jogi munka időigényét, a perben tartott tárgyalást is értékelve. Az útiköltségre
felszámított összeget a bíróság a 103.K.705.025/2021. számú ügyben hozott döntésben vette figyelembe, melynek
tárgyalásán 2022. április 6-án a felperesi képviselő szintén megjelent. A jelen ügyben a felszámított útiköltség már
nem volt megítélhető, arra tekintettel, hogy a kétszeres felszámításnak nem lehet helye.
[32] A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán feljegyzett és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 45/A. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmazandó 39. § (1) bekezdés és 42. § (1) bekezdés
a) pontja alapján megállapított 30 000 forint kereseti illetéket a pervesztes alperes 5. § (1) bekezdés c) pontja
alapján fennálló személyes illetékmentessége és a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján a Pp. 102. § (6) bekezdésére is
figyelemmel a Magyar Állam viseli.
[33] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki
Záró rész
Budapest, 2022, április 6.
dr. Sára Katalin s.k. a tanács elnöke Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k. dr. Bíró Péter s.k. előadó bíró bíró
Fővárosi Törvényszék
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Az ügy száma:103.K.705.026/2021/14.
A felperes:Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
(7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.)
A felperes képviselője:dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd
(7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/a.)
Az alperes:Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(1026 Budapest, Riadó utca 6.)
Az alperes képviselője:dr. Peleskey Viktória kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Az alperesi érdekelt képviselője:dr. Nyerges Éva kamarai jogtanácsos
A per tárgya:közbeszerzés tárgyában hozott D.253/8/21. ügyszámú közigazgatási határozat megtámadása
végzés:
A Fővárosi Törvényszék a 103.K.705.026/2021/13. sorszámú ítélet rendelkező részének második bekezdését
akként javítja ki, hogy a felperesnek járó, az alperes terhére megállapított perköltség mértéke helyesen 57 227
(ötvenhétezer-kettőszázhuszonhét) forint.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, amelyet a Kúriához címzetten,
a Fővárosi Törvényszéknél kell előterjeszteni jogi képviselő útján az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint.
A fellebbezésben az azt megalapozó jogszabálysértést, a jogszabályhely pontos megjelölésével kell megjelölni
ellenkező esetben a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja.
Indokolás
A tényállás
[1] A Fővárosi Törvényszék 103.K.705.026/2021/13. sorszámú ítéletében a felperes részére 45 720 forint
perköltséget állapított meg. Az ügyvédi munkadíjon felül igényelt 11 507 Ft összegű útiköltséget azért
nem fogadta el, mert azt állapította meg, hogy ugyanezen útiköltségösszeget az ugyanaznap tárgyalt
103.K.705.025/2021. számú ügyben is igényelte, amely perben a bíróság azt már megítélte, a kétszeres
felszámításnak nem lehet helye.
[2] A bíróság az ítélethozatalt követően észlelte, hogy a felperes a teljes útiköltségigényének csak az 50%-át
számította fel a jelen perben és a 103.K.705.025/2021. számú ügyben is, ezért kétszeres felszámítás nem történt.
A bíróság döntése és annak jogi indokai
[3] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 84. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 352. § (1) bekezdése
szerint, ha a határozat névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, illetve más hasonló elírást tartalmaz, a
bíróság azt kérelemre vagy hivatalból bármikor kijavíthatja.
[4] A bíróság megállapította, hogy a felperesnek járó perköltséget - a felezésre vonatkozó művelet figyelmen
kívül hagyásával - állapította meg, amely emiatt kijavításra szorul. A felperest a helyes számítás szerint az általa
felszámított munkadíj és útiköltségigény szerinti perköltség összege megilleti, az alperes ezt az összeget köteles
megfizetni, ezért annak kijavításáról rendelkezett.
Záró rész
[5] A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 352. § (4) bekezdés a) pontban foglalt rendelkezése biztosítja.
Budapest, 2022. április 6.
dr. Sára Katalin s.k. a tanács elnöke
Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k. előadó bíró
dr. Bíró Péter s.k. bíró

