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Álmosd Község Önkormányzata (12371/2022)
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: Álmosd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728867209
Postai cím: Fő Utca 10
Város: Álmosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4285
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medve Erzsébet
Telefon: +36 52388035
E-mail: jegyzo@almosd.hu
Fax: +36 52388031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.almosd.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/EKR000718462022/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/EKR000718462022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tejfeldolgozó üzem technológia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000718462022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42211000-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő gazdaságélénkítő program keretében konténeres rendszerű tejfeldolgozó üzemet alakít ki, amely
kapacitása 3000 liter/nap. A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő újonnan megvalósításra kerülő üzem
technológiai rendszerének (a továbbiakban: technológiai eszközök vagy technológiai rendszer) leszállítása és
teljes körű üzembe helyezése.
Az eljárás pontos mennyiségeit és a leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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: Tejfeldolgozó üzem technológia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42211000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4285 Álmosd, Rákóczi utca 62., hrsz. 778.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő gazdaságélénkítő program keretében konténeres rendszerű tejfeldolgozó üzemet alakít ki, amely
kapacitása 3000 liter/nap. A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő újonnan megvalósításra kerülő üzem
technológiai rendszerének (a továbbiakban: technológiai eszközök vagy technológiai rendszer) leszállítása és
teljes körű üzembe helyezése.
Beszerzendő technológiai eszközök:
2 db Tejüzemi konténer
1 db Tejtároló tartály szigetelt, keverővel (méret: 1000 liter)
1 db 5 szekciós pasztőr
1 db Szeparátor
1 db Homogenizátor
1 db Tejszíntartály szigetelt, hűthető, keverővel
1 db Fermentációs tartály
1 db Piskóta szivattyú
1 db Pohártöltő
1 db Flakontöltő
1 db Munkaasztal
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1 db CIP egység
1 db Légkompresszor állomás
1 db Blokkhűtő a késztermék hűtésére
1 db Tejföl/joghurt érlelő
1 db Jégakkumulációs hűtő
1 db Rozsdamentes mosogató
1 db Laboreszközök
További előírás:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Magyar nyelvű gépkönyv
EU-megfelelőségi nyilatkozat, CE jelöléssel ellátva
Kezelő személyek betanítása legalább 3 fő / 2 nap / 8 órában
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jégakkumulációs hűtő 2 db kompresszorral rendelkezik (igen/nem) 4
2 3. A pohártöltő dátumozóval rendelkezik (igen/nem) 4
3 4. A pohártöltő zárt plexi burkolattal rendelkezik (igen/nem) 2
4 5. A pasztőr rendelkezik automata nyomástartó szeleppel (igen/nem) 2
5 6. A pasztőr rendelkezik hitelesített átfolyásmérővel (igen/nem) 2
6 7. A homogenizátor rendelkezik beépített vezérléssel (igen/nem) 2
7 8. A homogenizátor rozsdamentes acél burkolattal rendelkezik (igen/nem) 2
8 9. A homogenizátor a be- és kilépési oldalon rendelkezik nyomáskiegyenlítő egységgel (igen/nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 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 információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő
kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Kr.) 4. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban:
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-t a 321/2015. Kr. 4. § (1), (3)-(4) bek. szerint szükséges kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában 321/2015. Kr. 8. §-ban foglaltak szerint kell
igazolnia a kizáró okok hiányát.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. Kr. 10. §-ban foglaltak szerint
kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Kr. 6. § és a 12. §, 14-16. §-aiban
foglaltak.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevő(ke)t - megfelelő határidő tűzésével - a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §
szerinti nyilatkozatok illetve igazolások benyújtására.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős
határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló
nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni Ajánlattevőnek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
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valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36
hónap) teljesített legjelentősebb szállításait ismertető (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciáit.
A bemutatott referencia a 321/2015. Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon igazolandó.
A referencia igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni:
- a szerződő fél (szerződést teljesítő) nevét, székhelyét;
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, referenciáról információt adó személy képviselőjének neve,
beosztása és elérhetősége (telefonszám, e-mail);
- a szerződés (szállítás) tárgyát, mennyiségét;
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom
ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható;
- a teljesítés idejét kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 (három) év alatt befejezett,
de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitásaira támaszkodás esetén a Kbt. 65. § (6)-(7)
és (12) bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. Kr. 24. § (1)
és (2) bekezdésében foglaltakra.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Az M.1. alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő
az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági
követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem
teljesítette az alábbiakat:
M.1.1.: Legalább 2000 liter/nap tejfeldolgozó kapacitással rendelkező konténerbe telepített tejfeldolgozó
üzem technológiai rendszerének szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó szerződésszerűen
teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely technológiai rendszer részeként
leszállításra került legalább 700 literes szigetelt tejtároló tartály.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több szerződésből igazolható, több
szerződés bemutatása esetén az egyes mennyiségek összeadódnak.
A Kbt.65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
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jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt.67.§ (3) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén).
Késedelmi kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 0,5% / naptári nap, maximuma: 15%
Meghiúsulási kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 15%
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 0,5% / naptári nap, maximuma: 15%
Jótállás: 12 hónap, amely meghosszabbodik ajánlattevő többlet megajánlásával.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (forint).
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Előleg: Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződéses összeg 50%-ának megfelelő összegű
előleg igénylésére jogosult. Ajánlatkérő nem kér előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Számlázás: Ajánlatkérő 1 (egy) db rész- és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget.
A szerződés kifizetése utófinanszírozással a Kbt. 135. § (1), (5) és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése alapján kerül sor.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak és a vonatkozó ÁFA szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a Kbt. 27/A. §, Kbt. 135. § (1), (5) bekezdés,
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus
közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. Korm. Rend. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak
(Kbt. 68. § (1b) bek.).
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
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés szerint. Nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bekezdése az irányadó.
2)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a 424/2017. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés
alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
3)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az
alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1.
4)Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai idő (CET) szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/
oldalon ellenőrzi.
5)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell
jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 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.
6)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást új gazdasági szereplő
bevonása esetén.
8)Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
9)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az ajánlatok benyújtása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
(jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési
rendszer igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
Korm. Rendelet rendelkezik.
10)Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján nyújt nemzeti elbánást.
11)Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez.
12)Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére.
13)Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
17)Az ajánlati kótóttség időtartama (AF IV.2.6) pont pontosítva): 30 nap, a Kbt. 81.§ (11) bek.
alapján.
18)Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték szempont szerint; 1.rész-szempont:
fordított arányosítás alapján; 2-9. rész-szempont: pontozás alapján; Adható pontszám: 0-100; A pontozás
két tizedesjegy pontossággal történik.
19)Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,Ft; A befizetés helye, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 60600084-11080824-00000000. Az ajánlati
biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 54. § (1)
bekezdés szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, a pénzúgyi intézmény
vagy biztosító által kiállított garanciavállaló vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve adott esetben
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetői kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt. Az ajánlati
biztosíték ajánlatkérő fizetési számlájára történő utalás esetén csatolandó az ajánlati biztosíték átutalásáról
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szóló igazolás. További részletszabályok a Közbeszerzési dokumentumok – I. kötet - 2. Az ajánlattétellel és
az eljárással kapcsolatos tudnivalók tartalmazza részletesen.
20)Ajánlatkérő részajánlattételt nem biztosít. Indokolás: Jelen eljárásban leszállítandó technológiai
rendszer valamennyi eleme ajánlatkérő által megvalósítandó tejfeldolgozó üzembe beépítésre
kerúl. A beszerzendő technológiai eszközök szervesen összekapcsolódnak, amelyek egymással való
kompatibilitását, a beállítás, beüzemelés teljesítését csak egy ajánlattevő által szállított rendszer esetén
tartja ajánlatkérő megvalósíthatónak. A jótállási és szavatossági igények érvényesítéséhez fűződő érdek is
megköveteli, hogy az áru hibáiért és hiányosságaiért egy kötelezett álljon helyt.
21)Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt 53. § (5)-(6) bekezdés alapján feltételesen indítja meg.
22)Az ajánlattevőnek a „KD_II_4_Szakmai_ajanlat_Almosd_Tejfeldolgozo_technologia” elnevezésű
iratmintát kell csatolnia a szakmai ajánlata részeként. Ajánlattevő ajánlatában a műszaki megfelelősség
igazolása tekintetében kötelező megadni a megajánlott technológiai eszközök típusát, gyártóját és
származási helyét.
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. §
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:
2022/06/17 (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 (12420/2022)
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: Kovács Demény Rita
Telefon: +36 305757841
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
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/EKR000790952022/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/EKR000790952022/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: K2262 Hulladékgyüjtőfelép.alk.beszerz.és szállítás
Hivatkozási szám: EKR000790952022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34300000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2262 Hulladékgyűjtő felépítményekhez és beürítő szerkezetekhez új vagy azzal egyenértékű alkatrészek
beszerzése és szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: K2262 Hulladékgyüjtőfelép.alk.beszerz.és szállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelyen található
K50 sz. központi alkatrészraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékgyűjtő felépítményekhez és beürítő szerkezetekhez új vagy azzal egyenértékű alkatrészek beszerzése és
szállítása nettó 290 000.000,- Ft keretösszeg erejéig, szerződéskötéstől 2023.06.30-ig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Az Ajánlatkérő „gyári új” alatt olyan alkatrészt tekint, amelyet a gyártóműi összeszerelés során beépítenek, és a
gyártómű által kiadott alkatrész katalógusban gyári cikkszámmal szerepel.
Ajánlatkérő egyenértékű alkatrésznek tekinti a gyári felújított, és az utángyártott új alkatrészeket
Ajánlatkérő által az ajánlatkérési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott részletező ártáblázatban – a
továbbiakban: 1/a. számú melléklet – az egyes alkatrészek mennyiségei meghatározásai tájékoztató jellegűek 10
hónapra (1082 féle, várható tájékoztató jellegű mennyiség (várható felhasználási gyakoriság) az előző évek fogyási
adatai alapján 2198 db).
Az alábbi, előreláthatóan leggyakrabban előforduló, kiemelt jelentőségű alkatrészek várható mennyiségei az
alábbiak:
Szállítói Cikkszám Cikk Megnevezés Várható mennyiség Mértékegység
1143568 Csapágy Görgő 368 Darab
1143570 Távtartó, Golyón Forgóhoz 368 Darab
20223 Beka-Max Csővezeték 6X1,5 Üres 368 folyóméter
5814201029 Nyomóági Hidraulika Szűrőbetét 103 Darab
30506 Forgó Csatlakozó (Beka-Max) 92 Darab

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

22

14105 Beka-Max Zsírzó Gomb H1 M8X1 92 Darab
31102 Roppantó Kúp Bekamaxhoz 92 Darab
14103 Beka-Max Zsírzógomb H1 M10X1 Egyenes 92 Darab
1124345 Vario Felépítmény Lefogó Gumirugó 80 Darab
5842303013 Feszítő Rugó 80 Darab
1993003 Fellépő Rács 79 Darab
1125165 Efektor 73 Darab
1122228 Profil Gumi 4000 mm 18 Darab
1123913 Gumipárna 66 Darab
1993004 Fellépő Rács Beépítő Készlet 60 Darab
1123807 Rotopress Fólia Jobbos 55 folyóméter
31103 Kúp Ll6 Bekamaxhoz 55 Darab
30505 Forgó Csatlakozó (Beka-Max) 55 Darab
5832304009 Normál Zárt Kapcsoló 47 Darab
1123864 Rotopress Sátorváz Tartó Gumibak 47 Darab
Az 1/a. számú mellékletben megadott mennyiségek (várható felhasználási gyakoriság) a korábbi felhasználási
tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az
ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához
kerültek megadásra, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés
mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő által az 1/a. számú mellékletben megadott cikkszámok az egyes tételek pontos meghatározását
szolgálják, ezen cikkszámokkal egyenértékű alkatrészek megajánlását is elfogadja Ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés: bármely meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget AT-nek az
ajánlatában igazolnia kell.
Az 1/a. számú mellékletben megadott cikkszámok és megnevezések vonatkozásában bármely eltérés esetén a
cikkszám az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétellehetőségét és
azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné. Részajánlat tétel biztosítása esetén az egyes részeket elnyerő különböző szerződő
felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetné a szerződés megfelelő teljesítését
VI.3. pont folytatása:
28.) AT-nek 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.
29.) Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci
konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló
az EKR000834212022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 2022/07/30 (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 a) pontja alapján a legalacsonyabb ajánlati ár szempont szerint
értékeli.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás eseténaz ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
fogadja el.
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat
vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes
igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az
ajánlattevő nyújtja be.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági
szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (8) bekezdése alapján részekre történő ajánlattétel esetén
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során, figyelemmel a Kbt. 69. § (10), (11a) bekezdésre figyelemmel is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése 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
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
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- 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 - 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. § (3) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás
feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben
negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti Hulladékgyűjtő
felépítményekhez és beürítő szerkezetekhez új vagy azzal egyenértékű alkatrészek beszerzése és szállítása
(értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt
összesen) legalább 122.000.000,- 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
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
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szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKDot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3.
§ (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz egységes európai dokumentumot az ajánlattevő
nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag
az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X.
30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7)
bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek az alábbiak szerint:
M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. §
(1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
(megelőző) 3 év (3X365 nap)(vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6X365 nap)belül
megkezdett) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti - Hulladékgyűjtő felépítményekhez és beürítő
szerkezetekhez új vagy azzal egyenértékű alkatrészek beszerzése és szállítása (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit.,
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
— a szállítás mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is)
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:
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a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.
Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) - (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába
történő feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 évben (3X365 nap)(vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven (6X365 nap) belül megkezdett) Hulladékgyűjtő felépítményekhez és
beürítő szerkezetekhez új vagy azzal egyenértékű alkatrészek beszerzése és szállítására (értékesítésére)
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, mely referenciák a II.2.4 pontban
szereplő alkatrészekből legalább 15 féle alkatrész szállítását/értékesítését is legalább 1077db
mennyiségben magában kell, hogy foglalják:
A megadott cikkszámok az egyes tételek pontos meghatározását szolgálják, ezen cikkszámokkal
egyenértékű alkatrészek szállítását elfogadja Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevő feladata.
A referencia több szerződéssel igazolható.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak (tanúsítvány) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben vesz részt 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)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérfizetési kötelezettség
Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, hibásan teljesít, illetve a teljesítés meghiúsul
kötbér fizetési kötelezettség terheli, a Vevő által kiállított és megküldött kötbérértesítő alapján.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén Eladó napi 1 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni,
amelynek alapja a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális
összege a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 10 %-a. A késedelmes teljesítés esetére
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.
Meghiúsulási kötbér a szerződés részleges meghiúsulása esetére: az adott eseti megrendelés meghiúsulása
esetén, Eladó a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke 20 %-ának megfelelő mértékű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Meghiúsulási kötbér a szerződés teljes meghiúsulása esetére: amennyiben jelen szerződés meghiúsul, úgy Eladó
a szerződéses keretösszegből még fel nem használt rész nettó értéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási
kötbért köteles fizetni.
Vevő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti Eladóval szemben. Amennyiben
Eladó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés
elismertnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az elismert kötbérkövetelését az általa még
ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. Amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára
keletkezik, azt jogosult Eladó felé továbbhárítani. A kötbér Vevőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.
A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A meghiúsulás esetére kikötött kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terheli.
Az ellenérték megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti határozott
idejű havi utólagos elszámolás alapján történik havonta, utólag kiállított számla (havi - 1 db) számla ellenében,
banki átutalással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5)
és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Az ajánlati egységárakat HUF-ban kell megadni.
Árfolyamkövetés: Ajánlatkérő az ajánlattevői árképzési kockázat csökkentése, a minél kedvezőbb ajánlati árak
elérése érdekében az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati egységárak meghatározott referenciadevizához – EUR –
kapcsolt árfolyamkövetését írja elő a szerződéstervezetben részletezettek szerint .
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/22 (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: 2022/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

30

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. AK élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) AT-nek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők
aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy
adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az AT-nek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket. 15) Ajánlatkérő nem enged többváltozatú
(alternatív) ajánlattételt.
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
18) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók
20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335)
21) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
22) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
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A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása
esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra
is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny
tisztaságának sérelmével.
23) AT az ajánlatában köteles csatolni a szakmai ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentáció részét
képező 1/a. számú mellékletet hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint szerkeszthető (excel)
formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt ajánlati lap az irányadó.
24) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
25) AK felhívja a figyelmet hogy a felhívás II.2.7. pontjában a szerződés kezdőnapjaként meghatározott
időpont az eljárás menetétől függően változhat.
26.) AT-nek az ajánlat részeként nyilatkoznia kell hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog ISO
9001 tanúsítvánnyal a szerződés teljes időtartama alatt. Az előírtaknak megfelelő, ISO 9001 tanúsítvány
hiánya a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján es Ajánlatkérő
a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az
összegzésben megjelölésre került.
27.) Tárgyi eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja,
vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása tárgyi eljárás eredményeképpen
megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. A szerződés a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges
jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt
(ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti.
folytatás a II.2.4 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: Kbt. 148. § szerint.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (11109/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Csilla
Telefon: +36 303529235
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762022/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/EKR000708762022/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: állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fiatalokért Központ-Tervezés
Hivatkozási szám: EKR000708762022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv”
megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel.
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: Fiatalokért Központ-Tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6

További tárgyak:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv”
megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel, így különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiakkal:
- A területen összesen 120 mobilház (ebből 110 szállásépület, 10 kiegészítő, támogató épület) telepítése, ezek
középpontjában egy multifunkciós központi csarnok kialakítása.
Szálláshelyek:
- A mobilházak teljes kapacitása 600 fő, négy évszakos kivitelben
Multifunkcionális csarnoképület:
- A csarnoképület egy pontalapokon nyugvó vasbeton vázszerkezettel létesítendő 1300m2-es közösségi tér
minimálisan 6m belmagassággal
- Héjazata szendvicspanel
- Az épület tetején napkollektoros rendszer telepítése
- Konferencia funkció, mely mobilfalas megoldással választható le a csarnok teréből:
o 1 plenáris 400 fő ültetett vendég részére
o min 8 szekció terem 30-50 fő ültetésére alkalmas
Rendezvény tér 2500-3000 fő befogadására alkalmas kiürítés számítás szerint
- Iroda funkció min 2 helység 6 fő irodai személyzet elhelyezésére
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- Raktár, tároló helység berendezésnek, székeknek stb. min 50nm
- WC 1000 fő kapacitásra
- Melegítő konyha
- Hűtés-fűtés, légkezelés biztosítása normál és rendezvény üzemre
- Épületfelügyeleti rendszerek tervezése
- Épület akusztika megtervezése
A terület belső infrastrukturális fejlesztése:
- A mobilházak és a központi épület között úthálózati kapcsolat létesítése
- A terület belső egységét megadó víz- szennyvíz, villamos hálózat és úthálózat tervezése
- a vonatkozó jogszabály által előírt számú gépjármű parkoló tervezése. A parkolóhelyek előírásoknak megfelelő
tisztító-szűrő rendszerekkel történő megtervezése
- Sportpályák, játszótér, fitneszpark tervezése
- útcsatlakozás (kapubehajtó) tervezése kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel együtt.
- tervezési feladat részét képezi továbbá a meglévő külső tüzivíz – ellátottság felülvizsgálata, szükség szerinti
bővítésének tervezése.
A tervezés során elkészítendő tervek:
- Megvalósíthatósági tanulmány
- Fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása
- Geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgálat:
- Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés:
- Településrendezési eszközök elkészítése:
- Előzetes Régészeti Dokumentáció:
- Környezetvédelmi hatástanulmány:
- Építési engedélyezési dokumentáció elkészítése:
Látványterv, energetikai számítás
- Tervezői költségbecslés és időkalkuláció készítése.
- Építési engedélyeztetés:
Tervező feladata az engedélyezési dokumentáció a Megrendelő által történő jóváhagyását követően az ÉTDR
felületen történő feltöltése, valamint az építési engedély megszerzése.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
A kivitelezési tervdokumentációnak minden, a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. A
Tervező feladata minden szakágra kiterjedően a tervek összhangjának, egységességének megteremtése.
Ingatlan területe: 80 222 m2, kivett feltöltött terület
Multicsarnok tervezett nettó alapterülete: 1300 m2
Mobilházak száma: 120 db, egyenként 4-6 fő elhelyezésére alkalmas.
A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. 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. É jogosultsággal rendelkezó szakember közhasználatú építmény
(engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezóként szerzett szakmai gyakorlata
(min 0 db, max. 10 db) 15
2 3. G jogosultsággal rendelkezó szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy
kivitelezési fázis) tervezésében tervezóként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 10
3 4. V jogosultsággal rendelkezó szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy
kivitelezési fázis) tervezésében tervezóként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 15
4 5. T jogosultsággal rendelkezó szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy
kivitelezési fázis) tervezésében tervezóként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.14) További információ:
1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet
tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.
3. 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.
4. A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt
dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum
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hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 2-3. és 5. értékelési részszempontok esetében csak a szükséges jogosultság megszerzését (az
alkalmassági követelményeknél előírtakon felül) követően szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 darabban határozza
meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül
is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
A II. 2. 5. pontban meghatározott közhasználatú építmény megfogalmazás alatt az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény I. Fejezet 2 § 9. pontjában meghatározott közhasználatú építményt
érti.
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.
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
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 foglalt nyilatkozatát.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel
elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§
(1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1)
bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával
Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a
nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában.
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
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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)]:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái vagy Magyar
Építész Kamara, illetve területi kamarái) 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.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
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
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:
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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): P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés
tárgya szerinti (magasépítési tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
összesen nem éri el a nettó 120.000.000 HUF összeget.
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);
- 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.
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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.2.3) 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
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.2.3. 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.
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, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely
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M1.1) legalább nettó 900 m2 alapterületű, új építésű sportlétesítmény generáltervezésére vonatkozott, és
amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,
M1.2) legalább 70db mobilház generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/
vagy kiviteli tervezési fázist is,
Az M1) pont szerinti elvárásnak teljeskörűen, alszempontonként legfeljebb két szerződéssel (referenciával)
lehet megfelelni.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is
felhasználható.
Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című
hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes
– szakági tervekre is kiterjedő – engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra
terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére
történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek
minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti
egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembereket:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű
É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező
tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be!
A 2. értékelési részszempontra és az M2.1) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az
átfedés megengedett, azaz az
M2.1) alkalmassági követelményre a 2. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
A 3. értékelési részszempontra és az M2.2) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az
átfedés megengedett, azaz az
M2.2) alkalmassági követelményre a 3. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
Az 5. értékelési részszempontra és az M2.3) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az
átfedés megengedett, azaz az
M2.3) alkalmassági követelményre az 5. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
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):
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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).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő 1 (egy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására 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:
Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), jólteljesítési
biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka).
A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 1%-a/nap, maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15%a), szerződésszegési kötbér mértéke (felek által elismert 200.000,- Ft /szerződésszegés), a kötbér maximuma
10.500.000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 10 (tíz) százaléka.
Jótállás: 24 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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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: 2022/07/18 (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: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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
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. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, vagy konzultációt nem tart.
3. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
4. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben
feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok.
5. 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.
6. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7)
bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
7. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is). Változásbejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §).
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8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
12. 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 tekintetében
pontkiosztás módszerét alkalmazza.
13. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtotta be
legalább 2 ajánlatot.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben
rögzített időpontig– a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával összhangban a Szerződés teljesítéséhez
szükséges, érvényes, az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő tervezői
szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a
következő mértékre: 10.000.000 HUF/káreseményenként és 50.000.000 HUF/év.
19. Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
20. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről 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.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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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Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (12064/2022)
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: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11541587202
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Fax: +36 72502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.delkom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.delkom.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/EKR000833112022/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/EKR000833112022/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
x 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: MBH felújítás Kökény 2
Hivatkozási szám: EKR000833112022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50530000-9
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Mechanikai és Biológiai Hulladékkezelő üzem telepített gépeinek
javítása, felújítása.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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: MBH felújítás Kökény 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény,
063/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kökényi Mechanikai és Biológiai Hulladékkezelőmű gépsorának teljes felújítása, a kezelőmű próbaüzem kezdete
(2014. május 28.) óta több mint 800.000 tonna kommunális hulladék feldolgozásán van túl. A telepített gépek
azóta változatlanok, a napi működőképesség fenntartásának biztosításán kívül, nagyobb javítás felújítás még
nem volt rajtuk elvégezve. A kommunális hulladék összetétele, mennyisége miatt szinte minden ponton látható
állagromlási nyomokat hagyott a berendezéseken. Az abrazív hatású összetevők kopásokat erodálódásokat
okoztak, az állandóan nedves anyagok kirakódásaik alatt korróziós folyamatokat indukálnak, az éles tárgyak
pedig minden puhább, rugalmas anyagból készült gépelemen vágások tömegét okozták már. A feladat részét
képezi a pontos javítási, felújítási terv elkészítése, helyszíni felmérés alapján. A terv egyeztetése és elfogadtatása
az üzemeltetővel, az üzem leállási idejének minimálisra csökkentését szem előtt tartva is feladat. Maximum 2
hónap leállási idő lehetséges. Elvárások: A felújítás után a gépeknek a megadott gyári teljesítményükre továbbra is
képesnek kell lenni. A gépek továbbra is teljesítsék a munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírásokat.
Az elvégzendő munka mennyisége: kb. 8000 munkaóra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/08/10 (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:
1. 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.
2. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a
kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek
az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak
szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a
formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is
fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében
a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1)
és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat
mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban
foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A
kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
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 az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az
igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR
1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési
eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
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 minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év
- a közbeszerzési eljárás tárgya (nagy kapacitású hulladékfeldolgozó gépek javítása) szerinti
legjelentősebb szolgáltatásait,
a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik
fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti
referenciaigazolásokat vagy
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nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat
a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
1) a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (az önéletrajznak
tartalmaznia kell az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat szöveges bemutatását és
hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő
megadásával), valamint a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok), amelyekből az
alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül,
3) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
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.
Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének
megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát
kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek
való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági
szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
legalább 100 óra időtartamú, a közbeszerzés tárgya (nagy kapacitású hulladékfeldolgozó gépek javítása)
szerinti szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának pillanatában érvényben lévő, és a feladás napjáig
szerződésszerűen teljesített referenciamunkákat is elfogadja befejezett referenciaként.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:
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M.2.1. legalább 2 fő gépészmérnök végzettségű, illetve azzal egyenértékű szakemberrel, akik külön-külön
rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) szakmai tapasztalattal nagy kapacitású hulladékfeldolgozó
gép javítása és/vagy karbantartása és/vagy szervizelése területén.
M.2.2. legalább 2 fő villamosmérnök végzettségű, illetve azzal egyenértékű szakemberrel, akik külön-külön
rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) szakmai tapasztalattal nagy kapacitású hulladékfeldolgozó
gép javítása és/vagy karbantartása és/vagy szervizelése területén.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 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.
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:
Kötbérek:
Ajánlattevőt a szerződésben vállalt munka megkezdési, illetve befejezési határidő önhibájából történő
elmulasztása esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke 6.000.000 Ft + ÁFA
összeg munkanaponként (ajánlatkérő 6 napos munkahetes rendszerben dolgozik). A késedelmi kötbér a
késedelembeesés időpontjától esedékes, és minden megkezdett napot követően fizetendő [a rendelkezésre állási
idő figyelembevételével] mindaddig míg a Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát be nem fejezi. A késedelmi
kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződésben rögzített általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A
kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken.
Jótállás:
Ajánlattevő a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően 12 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget
vállal az általa elvégzett munkákért.
Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a szerződés – ÁFA nélkül számított – elszámolható
összege legfeljebb 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Az előleg
50%-a a részszámlából, 50%-a a végszámlából kerül levonásra. A részszámlát és a végszámlát az előlegszámlával
csökkentett mértékben kell kiállítani.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Nyertes AT 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
A teljesítés 75%-os készültségénél (részszámla) a vállalkozói díj nettó összegének 50 %-a értékben és 100 %-os
készültségnél (végszámla) a vállalkozói díj nettó összegének 50 %-a értékben.
Ajánlatkérő az általa visszaigazolt teljesítéseket követően, a Kbt. 135 §. (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltak,
valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a részszámla kézhezvételét vagy – ha bármely, a
Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítéseket
követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

54

IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
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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:
1. Az 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 az 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 AT-kre
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 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.
5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
6. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy
alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT
és a kapacitást biztosító szervezet 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
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aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási
címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
7. AT-nek (közös AT-knek) 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. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
10. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/
lajstromszám): Zambonné Pápay Szilvia/01414.
11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül
hagyásuk az ajánlat
érvénytelenségét okozhatja.
12. Az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti,
legalacsonyabb árat
megjelenítő értékelési szempont.
13. 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.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton
az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra
vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.
16. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30
naptári napot ért.
17. A részajánlattétel kizárásának indoka: A kezelőmű nem bontható részekre, egy egységet alkot.
Szétszerelése sem történhet részekben. Amennyiben részekre bontanánk, az ajánlattevőknek minden
egyes részfeladatot egyeztetni kellene egymással, ami sem nem gazdaságos, sem nem észszerű, továbbá
ez esetben a garanciális problémák ügyintézése is problémás lenne. Ezen túl a leállási idő is túlzottan
hosszúra nyúlna, ami jelentős extra költségeket okozna ajánlatkérőnek.
18. A Dél-Kom NKft. a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A szerződést a Mecsek-Dráva Reg.
Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás köti meg a nyertes ajánlattevővel.
19. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező
balesetekre és károkozásra, a közbeszerzés tárgyára (nagy kapacitású hulladékfeldolgozó gépek
javítása) vonatkozó legalább 100.000.000,-Ft/év és legalább 25.000.000,-Ft/kár biztosítási összegű
felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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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Herman Ottó Múzeum (12181/2022)
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: Herman Ottó Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15350851205
Postai cím: Görgey Artúr Utca 28.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szörényi Gábor András
Telefon: +36 46560170
E-mail: szorenyi@hermuz.hu
Fax: +36 46560172
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hermuz.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/EKR000705152022/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):

58

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

59

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000705152022/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: Múzeum
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: Régészeti szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000705152022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71351914-3
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Herman Ottó Múzeum részére régészeti leletanyag mosása, restaurálása, régészeti földminta flótálása szolgáltatás
megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében, 2. részben:
1. RÉSZ: Régészeti leletanyag mosása, flótálás
700 db M30-as láda kerámia, csont, patics, kő leletanyag mosása, tisztítása
250 kg összecementálódott földtömeg flotálása.
2. RÉSZ: Régészeti leletanyag restaurálása
480 db M30-as láda kerámiaanyag válogatása, ragasztása
256 db kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 0-20 cm-es mérettartományban
232 db kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 21-45 cm-es mérettartományban
26 db kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 46 cm fölötti mérettartományban
300 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, kis méretű, egyedileg restaurálandó tárgyak kategóriája, 0-10 cm
mérettartományban
525 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, kis méretű, csoportosan restaurálandó tárgyak kategóriája, 0-10 cm
mérettartományban
600 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, közepes méretű tárgyak kategóriája, 11-35 cm mérettartományban
75 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, nagy méretű tárgyak kategóriája, 36 cm fölött mérettartományban
Ajánlatkérő a részenkénti teljes mennyiség 70 %-ára vállal lehívási (megrendelési) kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati
eredmény, állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik
személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződéskötésig ajánlatkérőnek bemutatni, ill. a szerződés hatálya alatt
érvényben tartani
az 1. rész tekintetében min. 5 000 000 Ft/év limit határú, min. 1 000 000 Ft/káreseményre
a 2. rész tekintetében min. 20 000 000 Ft/év limit határú, min. 3 000 000 Ft/káreseményre
vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti tárgyú felelősségbiztosítását. A biztosítási kötvény benyújtásának
elmaradása ajánlattevő keretszerződés megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok - így különösen a Herman
Ottó Múzeum vonatkozó protokollja - alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
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II.2.1)
Elnevezés: Régészeti leletanyag mosása, flótálás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Herman Ottó Múzeum Régészeti Raktárbázisa.
3531 Miskolc, Tímármalom utca 12. Helyrajzi szám: 23128/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Herman Ottó Múzeum részére régészeti leletanyag mosása, régészeti földminta flótálása szolgáltatás
megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében.
1. RÉSZ: Régészeti leletanyag mosása, flótálás
700 db M30-as láda kerámia, csont, patics, kő leletanyag mosása, tisztítása
250 kg összecementálódott földtömeg flotálása.
Ajánlatkérő a részenkénti teljes mennyiség 70 %-ára vállal lehívási (megrendelési) kötelezettséget.
Lelettisztítási dokumentációs kötelezettségek: mosási napló készítése, amely tartalmazza a leletanyag egyedi
azonosítására szolgáló leletkísérő adatait és a tisztítás folyamatát, vegyszeres tisztítás esetén annak folyamatának
dokumentálását.
Nyertes ajánlattevő feladat a leletanyag, földminta ill. összecementálódott földtömegek elszállítása, majd az
elkészült leletanyag visszaszállítása megfelelő csomagolásban Ajánlatkérő székhelyére, leletkísérővel történő
ellátással és feliratozással.
A mosási naplónak tartalmaznia kell ezen kívül a leletanyag egyedi azonosítására szolgáló leletkísérő szerinti
egységekben (zacskókban) lévő leletanyag darabszámát és összsúlyát is. A mosási naplónak egyes lelőhelyek
esetében külön protokoll szerinti előírásokat kell teljesítenie, melynek szükségességét az adott lelőhely esetében
jelzi Ajánlatkérő.
A tisztítás, majd a tisztítást követően a szárítás különböző lelettípusonként és stratigráfiai egységenként külön
történhet (min. 15 C fokos átlaghőmérsékletű helyiségben).
Az átadás-átvétel a Herman Ottó Múzeum mozgatási naplójában dokumentálva történik, valamint az átadásátvétel és a visszaadás-visszavétel a szerződés melléklete szerinti bizonylattal.
A teljesítés egészének meg kell felelnie valamennyi ide vonatkozó és érvényben lévő jogszabálynak, szakmai
protokollnak és előírásnak.
(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 3. Lelettisztítási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban
megadva, min. 2 hónap, max. 4 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján
ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő félhez címzett, legkésőbb
a szerződés határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli
jognyilatkozattal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítani, valamint adott esetben a
részenkénti teljes mennyiség 70 %-ára vállalt lehívási kötelezettségen felüli 30 % mennyiségre, a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Kerámia, csont, patics, kő leletanyag mosása, tisztítása, lelettisztítási dokumentáció készítése (nettó
HUF/M30-as ládában megadva) Súlyszám: 85.
2. Ajánlati ár: Régészeti földminta illetve összecementálódott földtömegek flótálása (nettó Forint/kg-ban
megadva). Súlyszám: 10.
3. Lelettisztítási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban megadva, min. 2 hónap, max. 4
hónap)
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással
történik, 0-100 pont között:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a
fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes
jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra,
majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma
a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a
legkedvezőbb ajánlatnak. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb árérték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati
ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 3. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a minimum értéket
2 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb
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(alacsonyabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A maximum
értéknél (4 hónap) kedvezőtlenebb (magasabb) ajánlat esetén az ajánlat érvénytelen.
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti leletanyag restaurálása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Herman Ottó Múzeum Régészeti Raktárbázisa.
3531 Miskolc, Tímármalom utca 12. Helyrajzi szám: 23128/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Herman Ottó Múzeum részére régészeti leletanyag restaurálása szolgáltatás megrendelése vállalkozási
keretszerződés keretében.
2. RÉSZ: Régészeti leletanyag restaurálása
480 db M30-as láda kerámiaanyag válogatása, ragasztása
256 db kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 0-20 cm-es mérettartományban
232 db kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 21-45 cm-es mérettartományban
26 db kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 46 cm fölötti mérettartományban
300 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, kis méretű, egyedileg restaurálandó tárgyak kategóriája, 0-10 cm
mérettartományban
525 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, kis méretű, csoportosan restaurálandó tárgyak kategóriája, 0-10 cm
mérettartományban
600 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, közepes méretű tárgyak kategóriája, 11-35 cm mérettartományban
75 db fémtárgy restaurálása és konzerválása, nagy méretű tárgyak kategóriája, 36 cm fölött mérettartományban
Ajánlatkérő a részenkénti teljes mennyiség 70 %-ára vállal lehívási (megrendelési) kötelezettséget.
Restaurálási dokumentációs kötelezettségek: restaurálási napló készítése, amely tartalmazza a leletanyag egyedi
azonosítására szolgáló leletkísérő adatait és a restaurálás folyamatát, dokumentálását.
Nyertes ajánlattevő feladat a leletanyag, elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása megfelelő
csomagolásban Ajánlatkérő székhelyére, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással.
Az átadás-átvétel a Herman Ottó Múzeum mozgatási naplójában dokumentálva történik, valamint az átadásátvétel és visszaadás-visszavétel a szerződés melléklete szerinti bizonylattal.
A teljesítés egészének meg kell felelnie valamennyi ide vonatkozó és érvényben lévő jogszabálynak, szakmai
protokollnak és előírásnak.
Kerámia esetében:
Az előzetesen mosott, tisztított kerámiaanyag válogatása és ragasztása.
A mállékony kerámia egyedi jellegű ragasztása.
A kiegészíthető tárgyak kiegészítése, retusálása, előzetes egyeztetések alapján.
Fémek esetében:
A fémek tisztítása szemcseszóróval (a szóróanyag megválasztása a lelet anyaga, a korrózió összetétele alapján.),
illetve egyedi fémtárgyak esetében a megfelelő technológia kiválasztása.
Konzerválás vegyszerekkel.
Szükség esetén ragasztás.
Igény szerint és statikai szempontok figyelembe vételével a leletek kiegészítése.
(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 9. Restaurálási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban
megadva, min. 4 hónap, max. 7 hónap) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján
ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő félhez címzett, legkésőbb
a szerződés határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli
jognyilatkozattal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítani, valamint adott esetben a
részenkénti teljes mennyiség 70 %-ára vállalt lehívási kötelezettségen felüli 30 % mennyiségre, a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Kerámiaanyag válogatása, ragasztása, restaurálási dokumentáció készítése (nettó HUF/M30-as
ládában megadva) Súlyszám: 20
2. Ajánlati ár: Kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 0-20 cm-es mérettartományban, restaurálási dokumentáció
készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 15
3. Ajánlati ár: Kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 21-45 cm-es mérettartományban, restaurálási dokumentáció
készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 15
4. Ajánlati ár: Kerámiaedény kiegészítése, retusálása, 46 cm fölötti mérettartományban, restaurálási dokumentáció
készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 5
5. Ajánlati ár: Fémtárgy restaurálása és konzerválása, kis méretű, egyedileg restaurálandó tárgyak 0-10 cm
mérettartományban, restaurálási dokumentáció készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 10
6. Ajánlati ár: Fémtárgy restaurálása és konzerválása, kis méretű, csoportosan restaurálandó tárgyak 0-10 cm
mérettartományban, restaurálási dokumentáció készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 15
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7. Ajánlati ár: Fémtárgy restaurálása és konzerválása, közepes méretű tárgyak 11-35 cm mérettartományban,
restaurálási dokumentáció készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 10
8. Ajánlati ár: Fémtárgy restaurálása és konzerválása, nagy méretű tárgyak 36 cm fölött mérettartományban,
restaurálási dokumentáció készítése (nettó HUF/darabban megadva) Súlyszám: 5
9. Restaurálási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban megadva, min. 4 hónap, max. 7
hónap) Súlyszám: 5
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással
történik, 0-100 pont között:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a
fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes
jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra,
majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma
a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a
legkedvezőbb ajánlatnak. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb árérték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati
ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 9. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a minimum értéket
4 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb
(alacsonyabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A maximum
értéknél (7 hónap) kedvezőtlenebb (magasabb) ajánlat esetén az ajánlat érvénytelen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
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.
Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a
továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az előzetes igazolások során az EEKD-t a 321/2015. Korm. rendelet 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az
EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az alkalmassági követelménynek.
Ha a gazdasági szereplő a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban a kizárást - az ajánlatkérő mérlegelésétől függően - esetlegesen
megalapozó korábbi cselekményről nyilatkozik, - a 321/2015. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésben foglalt
eset kivételével - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, illetve szükség esetén külön
nyilatkozat benyújtásával ismerteti az érintett cselekmény részletes leírását
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62-63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
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b) részéről a Kbt. 62-63. §-ban meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a szerint igazolnia kell,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, a 321/2015. Korm.
rendelet 9. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
hatálya alá.
Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerint igazolnia
kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, a 321/2015.
Korm. rendelet 11. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró
okok hatálya alá.
Irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak
az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62-63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
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 ilyen eljárás, akkor nemleges nyilatkozatot
szükséges tenni elektronikus űrlap formájában.
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 az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelménynek.
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:
Valamennyi rész tekintetében:
P1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő)
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi
számláról szóló, nyilatkozata - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: számláján
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési
sorba állítás előfordult-e. Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
rögzített fogalmat érti.
P2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) csatolnia kell nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző,
mérlegfordulónappal lezárt három (3) üzleti év közbeszerzés tárgyából (1. rész.: Régészeti leletanyag
mosása, 2. rész:Régészeti leletanyag restaurálása) származó áfa nélkül számított árbevételéről, attól
függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a az árbevételről szóló nyilatkozat
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benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében, részenként:
P1.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben ajánlattevő számlavezető pénzügyi
intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba állítás előfordult.
P2.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
három (3)
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész.: Régészeti leletanyag mosása,
2. rész:Régészeti leletanyag restaurálása) származó nettó árbevétele - az újonnan piacra lépők esetében a
működésének ideje alatti árbevétele - összesen nem éri el
- az 1. rész tekintetében a legalább nettó 9 millió Forint
- a 2. rész tekintetében a legalább nettó 60 millió Forint
árbevételt.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid
ismertetése:
A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével
szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
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:
Valamennyi rész tekintetében, részenként:
M1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése részenként,
legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés év/hó ill. befejezés év/hó); a szolgáltatás tárgya
és az ellenszolgáltatás összege (2. rész) illetve mennyisége (1. rész), a szerződést kötő másik fél (neve,
székhelye, referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefaxszáma vagy
e-mail címe); valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti módon igazolva.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ajánlatkérő a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásmegrendeléseket veszi figyelembe.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat
szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban,
referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
M2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevont szakember,
szakemberek
megnevezése, végzettsége, képzettsége-, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akit, akiket ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai önéletrajzuk, az elvárt szakmai képzettségről szóló irat egyszerű
másolatának csatolása.
Egy szakembert csak egy alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában, csak egy alkalmassági
feltételnek lehet megfeleltetni.
Ha a szakember végzettsége a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás
megjelölése, nyilvántartásiszám megadása szükséges, a végzettség igazolása nem szükséges. Ha a
szakember a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem szerepel, vagy ilyen nyilvántartás nem
elérhető, akkor a végzettséget érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum benyújtása szükséges,
valamint mellékelni kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg
sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
Csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban,
a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható
legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába.
Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a
szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Az önéletrajzban fel kell tüntetni továbbá: név; elérhetőség; igazolni kívánt alkalmassági követelmény
(annak a pozíciónak a megjelölése, amelybe bevonásra kerül a szakember) és a Kbt. 69. § (11) § szerinti
nyilvántartás elérési útvonala; jelenlegi munkahely; végzettség, képzettség.
Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésre áll.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdései.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által tett arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata
mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdései.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által tett arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata
mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében, részenként:
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M1.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan az adott rész tekintetében, amennyiben az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db, összesen
legalább
- az 1. rész tekintetében 350 db M30-as láda mennyiségű, közbeszerzés tárgya szerinti régészeti leletanyag
mosása, tisztítása
- a 2. rész tekintetében nettó 40 millió Forint értékű, közbeszerzés tárgya szerinti régészeti leletanyag
restaurálása és konzerválása
szolgáltatás tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak
és szerződésnek megfelelően történt.
M2.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan az adott rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik
legalább
az 1. rész tekintetében
- 2 fő, minimum 36 hónap régészeti leletanyag mosásában, a mosás dokumentálásában gyakorlattal
rendelkező szakemberrel
a 2. rész tekintetében
- 1 fő felsőfokú régészeti restaurátori végzettségű, minimum 36 hónap kerámia régészeti leletekre
vonatkozó restaurálásban szerzett gyakorlattal rendelkező restaurátor szakemberrel, és 1 fő felsőfokú
régészeti restaurátori végzettségű, minimum 36 hónap fém régészeti leletekre vonatkozó restaurálásban
szerzett gyakorlattal rendelkező restaurátor szakemberrel.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő
a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. § (1) bek.) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Egyedi megrendelésenként (egyedi szerződésenként) külön számlát (1 db végszámlát) kell kiállítani.
A teljesítési-igazolással igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, a Kbt.
135. § (1) és (5)-(6) bekezdés szerint egyedi megrendelésenkénti (egyedi szerződésenkénti) elszámolás alapján,
átutalással, magyar Forintban történik.
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan
okból, amelyért felelős - késedelme esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a késedelemmel érintett szolgáltatás
nettó vállalkozói díja 5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A késedelmi kötbér legalább 5 alkalommal történő alkalmazása esetén
ajánlatkérőként szerződő fél a keretszerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból,
amelyért felelős - az egyedi szerződés illetve a keretszerződés meghiúsulása esetén kötbért fizet. Az egyedi
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szerződés nyertes ajánlattevő általi meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A
keretszerződés nyertes ajánlattevő általi meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a keretszerződés nettó vállalkozói
díja 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy hibás
teljesítése esetén kötbért fizet. A kötbér mértéke a hibás teljesítés minden naptári napja után a hibás teljesítéssel
érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díja 5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A hibás teljesítési
kötbér legalább 5 alkalommal történő alkalmazása esetén ajánlatkérőként szerződő fél a keretszerződést
felmondhatja. Hibás teljesít különösen nyertes ajánlattevő, ha megsérti az alkalmasság igazolásába bevont
szakemberei tekintetében a Kbt. 138. § vonatkozó rendelkezéseit.
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)
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/18 (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: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c) 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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rend. 15. § (1)-(3) 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
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges (424/2017. Korm. rend. 6. § (1) bek.).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek.
alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új
gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági
szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek., a Kbt. 65. § (7) bek. és a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) bek. és Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges tartalmú
nyilatkozatot is. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen
ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. A 424/2017. Korm.rend.11. § (1) bek.
alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz benyújtani.
7. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. A 2. rész tekintetében a fedezet 427 db fémtárgy tekintetében Megrendelő „NKA Magyar Géniusz
Program” nyertes pályázatából biztosított.
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9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben és a Kbt. 69. § (6) bek-ben foglaltak
alkalmazására.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdés 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. Közös ajánlattétel esetében a Kbt.
35.§ (1)-(7) bek.irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodó
szervezet létrehozását.
12. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1)
bekezdésében foglaltakra.
13. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási, üzleti titokról szóló, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átláthatósági és adatszolgáltatási nyilatkozatot kell tennie.
14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási
címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, a
meghatalmazást és közjegyzői-, vagy amennyiben a jogszabály megengedi, a 2006. évi V. törvény 9.§
(1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is csatolni kell. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás
címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű
ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az
adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírásminta csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazás példányát csatolni kell.
15. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban,
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2)
bek.).
16. Az eljárásban FAKSZ: Dr. Herbák Henrietta; lajstromszáma 00506; székhelye: 1029 Bp, Toldi u. 7; E-mail
címe: h.herbak@gmail.com.
17. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei
az irányadók.
18. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
19. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
20. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
21. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22. Ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és
nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar.
23. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és
a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés, a Kbt.41/A. §
(4) bekezdés és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés alapján vizsgálja.
24. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
25. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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26. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket az EKR-ben a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint
írásban értesíti az eljárás eredményéről.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő
a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni,
azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az
írásbeli összegezés megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig.
28. 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.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § - 155. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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
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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Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (12506/2022)
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: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15323888203
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Attila
Telefon: +36 76482611
E-mail: biroa@knp.hu
Fax: +36 76482611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knp.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/EKR000852652022/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):

75

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

76

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000852652022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mg-i erő és munkagépek szervízelése 2022
Hivatkozási szám: EKR000852652022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50100000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében Ajánlatkérő mezőgazdasági erő és munkagépeinek karbantartása, javítása,
alkatrész ellátása legfeljebb a keretösszegek erejéig. A szerződések keretösszege: 75.765.000,-HUF.
Az eseti megrendelések alapján a nyertes Vállalkozónak el kell végeznie a teljes körű karbantartást, illetve a
javításokat teljes körűen a kapcsolódó adminisztratív feladatokkal (árajánlatok készítése, javítások/karbantartások
dokumentálása, stb.) együtt, valamint az eszközökhöz az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is
adott esetben. Továbbá a nyertes Vállalkozónak el kell végeznie adott esetben a helyszíni műszaki mentést,
gépszállítást, műszaki vizsgáztatást.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget. Továbbá a teljesítéssel kapcsolatos
további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a
műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k).
A Kbt. 61.§ (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a részajánlat tétel biztosítását az eljárásban, mert a közbeszerzés tárgyát egy
területen végzendő, párhuzamosan teljesítendő, vagy egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló
összetett feladat képezi. A gazdasági racionalitással ellentétes volna a részajánlat tétel biztosítása.
A javítási, karbantartási munkák homogének, jellegük, illetve az előírt műszaki paramétereik alapján szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, így az egyes tevékenységek együttes kezelése Ajánlatkérő gazdasági érdeke.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75765000 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: Mg-i erő és munkagépek szervízelése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság telephelyei,
fióktelepei valamint a nyertes ajánlattevő/nyertes ajánlattevő alvállalkozóinak javítóbázisa/műhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés keretében Ajánlatkérő mezőgazdasági erő és munkagépeinek karbantartása
(beleértve a szervizelést is), javítása, alkatrész ellátása legfeljebb keretösszeg erejéig. A becsült munkaórák
mennyisége a szerződés időtartama alatt a keretösszegre is figyelemmel: 2064 munkaóra (kizárólag tájékoztató
jellegű becsült adat, amely az eseti megrendelések alapján változhat).
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Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget. Az eseti megrendelések alapján a
nyertes Vállalkozónak el kell végeznie a teljes körű karbantartást, illetve a javításokat teljes körűen a kapcsolódó
adminisztratív feladatokkal (árajánlatok készítése, javítások/karbantartások dokumentálása, stb.) együtt, valamint
az eszközökhöz az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is adott esetben. Továbbá a nyertes Vállalkozónak
el kell végeznie adott esetben a helyszíni műszaki mentést, gépszállítást, műszaki vizsgáztatást.
A szerződés keretében ellátandó tevékenység komplex, magába foglalhatja többek között: állapotfelvételt;
hibakeresést; a hajtáslánc, karosszéria/fémszerkezet, elektromos rendszer, hidraulikus- és pneumatikus
rendszerek, felépítmények, egyéb fődarabok, elemek felújítását, javítását, karbantartását; - az esetlegesen
szükségessé váló helyszíni műszaki mentést, -adott esetben a munkagép/erőgép felrakodását, szállítását; a szükséges alkatrészek- és segédanyagok meghatározását, beszerzését. A nyertes ajánlattevőnek minden
karbantartás/javítás esetben a javítandó eszköz teljes körű átvizsgálását is kell elvégeznie és az esetlegesen észlelt
hibákról a Megrendelőt értesítenie kell.
A jelenlegi gépek pontos típusát a műszaki leírás tartalmazza. A javítandó eszközök számát az ajánlatkérő jogosult
megváltoztatni az esetleges eszközök vásárlására, selejtezésére, illetve értékesítésére tekintettel.
Helyszíni kiszállás esetén minden megrendeléshez (megkezdett javításhoz, felméréshez, stb.) maximum 1
kiszállás (Ft/alkalom) számítható fel a Ajánlatkérő működési területén. Abban az esetben, amennyiben a javítás az
Ajánlatkérő HTE izsáki tájegységi központjában (a gépek tárolási helyén) történik, ez esetben a nyertes Ajánlattevő
kiszállási díjat nem számíthat fel.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k).
(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 napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) 5
2 Az eseti meghibásodások esetében a javítási munkák megkezdésének vállalt ideje a bejelentéstől
számítva (óra) (min. 2 óra, max. 72óra) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75765000 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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 információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott Ár kritérium súlyszáma (80), az alábbi alszempontokból tevődik össze: 1.1.: nem
nevesített javítások nettó rezsióradíja (súlyszám: 32) (HUF/óra) ; 1.2. Képzett összesített nettó javítási költség
nevesített javításokra (súlyszám: 24) (HUF); 1.3. nettó kiszállási átalánydíj (súlyszám: 16) (HUF/alkalom); 1.4.
gépszállítás nettó díja (súlyszám: 8) (HUF/km)
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bek. c)).
A pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Értékelés módszer: 1. ért. szempont (Ajánlati árak (valamennyi
alszempontra vonatkozóan): fordított arányosítás (Az „ajánlati árak” 1. értékelési szempont keretében ajánlatkérő
alszempontokat határoz meg a jelen felhívásban részletezettek szerint. Az egyes alszempontok esetén az
arányosítást az Ajánlatkérő alszempontonként külön-külön végzi el) A minőségi értékelési szempontok: napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) értékelés módszere a pontozás. A nem válasz: 0 pont. Amennyiben
az ajánlattevő biztosítani tudja, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során napi 24 órás szerviz
ügyelet tart fenn, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a „IGEN” választ kell adni e körben. Az igen
válaszra 10 pont jár; - Karbantartási és javítási munkák megkezdésének vállalt ideje az elrendeléstől számítva
(min. 1 óra, max. 72óra) esetében az értékelés módszere az arányosítás. Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerint meghatározza a legkedvezőtlenebb (72 óra) illetve a legkedvezőbb szintet (24 óra). Részletes leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Az eljárásból az ajánlatkérő köteles kizárni azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt),
alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]
A Kbt. 67. § (1) alapján az (közös) ajánlattevő(k)nek az ajánlatában - a Kbt. Második Része szerint
lefolytatott jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1)-(2) -ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös
ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani a
321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (5) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3)
bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát- azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
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igazolásában -, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevő(k)nek a Kbt. 62. § (1) - (2) -ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §,
10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra, a
Kbt. 35.§ (2) bekezdésében, a Kbt. 41/A.§ (1), (3) és (5) bekezdéseiben és a Kbt. 65.§ (12) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (1a) és (1b) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a
Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet (Továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének és II.
Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők
egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz Ajánlattevőnek
e tekintetben elegendő az EEKD IV. rész α: („alfa”) pontját kell kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani és
alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Kr. 3.§ (5) bekezdésében foglaltak. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.
§ (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
is be kell nyújtania 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 a megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelelnek a következőknek: M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb erő és/vagy munkagép karbantartására és /vagy
javítására vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése. Az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést
a Kr. 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni. A referencia igazolás/referencia
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
– a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét;– a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan
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adatot, amely alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható);
– a szolgáltatás értékét (szolgáltatások HUF-ban kifejezett értéke); – a teljesítés idejét (kezdő és
befejező határidő), év/hónap/nap bontásban; –nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat
szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/
referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiséget. Amennyiben
a referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált
időszak, akkor a referencia igazolásban/referencia nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak
alatt teljesített szállítások/értékesítések ellenértékét. Az előírt alkalmassági követelményigazolására
bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb
6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában
foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja értelmében. Amennyiben egy szervezet referenciaként
olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az
esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való
megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást,
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az
általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült (321/2015. Korm. r. 22. § (5) bekezdés).
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben és az Kbt.69.§ (11a)
bekezdésében foglaltak. Jelen pontban foglaltak valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) az alábbi előírásoknak megfelelő és
szerződésszerűen teljesített 20.000.000,-Ft összegű erő és/vagy munkagép karbantartására és/vagy
javítására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az előírt
referenciakövetelmény több szerződésből is igazolhatóak (A megfelelően igazolt referenciákban szereplő
összegek összeadódnak).
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referencia követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési
időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés). Ajánlatkérő a
minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg az
M.1. alkalmassági feltételt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági
követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Jelen pontban foglaltak
valamennyi 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
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme: HUF. Megrendelő eseti megrendeléssel rendeli meg a
szolgáltatásokat. A kifizetésre vonatkozó feltételek: a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás
útján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 6:155. §-t, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdést is figyelembe véve. Az Vállalkozót
kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatások vonatkozásában illeti meg a
vállalkozói díj. Előleg nincs. Kifizetésre a ténylegesen megrendelt és teljesített (teljesítésigazolással elfogadott)
szolgáltatások alapján kerül sor.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a szerződést megkötő Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, az eseti
megrendelés(ek)ben meghatározott kötbérterhes határidőre nem teljesít, úgy a teljesítés igazolás kiállításáig a
késedelmes napok után naptári naponként a késedelemmel érintett eseti megrendelésre eső nettó vállalkozói díj,
mint vetítési alap 1%-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 20%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér
megfizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó az ajánlatadásra valamint az eseti megrendelésre vonatkozó
visszaigazolási kötelezettségére meghatározott teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik naponta
10.000 HUF/nap összegű késedelmi kötbért fizetni köteles.
Meghiúsulási kötbér (eseti megrendelés): Amennyiben az egyes eseti megrendelések teljesítése – olyan okból,
amelyért Vállalkozó felelős – elmarad, Megrendelő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – meghiúsulási
kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott eseti megrendelés szerződés szerinti nettó díjának, mint vetítési
alapnak a 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér (szerződés): Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős
elmarad, vagy Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének elmaradása vagy meghiúsulása miatt a szerződés
időtartama alatt (legalább) 3 eseti megrendelést azonnali hatállyal felmond/attól eláll, úgy Megrendelő jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni és a felmondási, illetve elállási jog gyakorlásának
időpontjában még rendelkezésre álló (fel nem használt) nettó keretösszeg 20%-ának megfelelő mértékű
meghiúsulási kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben.
Jótállás: Az elvégzett javítási munkákra és karbantartásokra a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező jótállási
időt, de minimum 6 hónap jótállást kell biztosítani. Továbbá a beépítésre kerülő vagy leszállított alkatrészek
vonatkozásában a jogszabályokban előírt jótállási időt, de minimum 12 hónap jótállást kell biztosítani.
Irányadó az eljárásban a Kbt. 27/A.§-a. A részletes feltételeket a Szerződés-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
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
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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: 2022/07/22 (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: 2022/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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:
1. Az ajánlatkérő (Továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős
miniszer által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (Továbbiakban: EKR) folytatja le
[Kbt.40.§(1)]. Erre figyelemmel az ajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (Továbbiakban: EKRr.) 11. §-ának (9) bekezdésében foglaltakra. Az
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ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani:
olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történőregisztráció szükséges [EKRr.6.§(1)].
3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők (Továbbiakban: AT) figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása
során figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. §-ának (1) és(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának
igazolása az Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdése alapján is történhet.
5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. alapján vizsgálja.
6. Ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni (Kbt.66.§(5)) az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével, figyelemmel
az EKRr. 11.§ (1) bekezdésére.
7. AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában Kbt. 66.§ (2) és (6)
bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). Továbbá AJ-nak tartalmaznia kell az
AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése (nemleges nyilatkozat esetén
is) vonatkozásában. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásról. A Dokumentumok benyújtására irányadó: Kbt.47.§(2), (2a); Kbt. 41/A.§.
8.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös AT). Közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi
megállapodást közbeszerzési dokumentumokban (Továbbiakban: KD) foglaltak szerint.
9. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest
szigorúbban állapítja meg.
10. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t.
11. Kbt.73.§(5): AK a KD-ben közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)
szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni.
12. Értékelési szempont minden rész esetében a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont.
Résszempontok és értékelési módszerek a KD-ben kerülnek részletesen meghatározásra és ismertetésre.
13.AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös AT-k vonatkozásában a Kbt. 35.§ (9) bekezdés
szerint.
14. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben jelen ajánlati felhívás feladásának
napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
16.Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára
megismerhetővé kell tennie, a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesítenie kell.
17.Hiánypótlás vonatkozásában irányadó a Kbt.71.§a. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem
alkalmazza az AK.
18.Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.
19. Kbt.54.§: az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4). Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT üzleti titokra vonatkozó
nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában (nemleges nyilatkozat esetén is).
21.Faksz: dr. Domján Ákos (lajstrom szám: 00075)
22.AK felhívja az AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
23. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ: https://ekr.gov.hu/portal /tamogatas.
24. Ajánlatkérő az egy hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot ért.
25. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az
ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
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a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét is.
26. Kiegészítő tájékoztatás: EKR-n keresztül.
27. Ha AT vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra,
egyesülésre vagy szétválásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban,
így különösen az átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat.
28. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű
fordítását csatolni kell a KD-ban meghatározottak szerint.
29.Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. szabályai irányadók.
30. Amennyiben az Ajánlatkérő a tervezett teljesítési időszak megkezdését megelőzően szerződést köt a
nyertes ajánlattevő(k)kel, akkor a szerződés a jelen felhívásban feltüntetettek szerinti kezdés dátumának
napján lép hatályba. Amennyiben ezen időpontot követően köti meg az Ajánlatkérő a szerződést, akkor
a szerződés megkötésének napján lép hatályba a szerződés. Továbbá a szerződés a jelen felhívásban
feltüntetettek szerinti befejezés dátumig vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre attól függően, hogy
melyik következik be előbb.
31. Jelen közbeszerzési eljárásban irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
32. Ajánlattevőknek az ajánlathoz a rendelkezésre bocsátott táblázatban foglaltak szerint részletes
árajánlatot is be
kell nyújtaniuk (ártáblázat) szerkeszthető, illetve cégszerűen aláírva .pdf formátumban is. Az ártáblázatot
teljes körűen beárazni szükséges. Az részletes árajánlat (ártáblázat) be nem nyújtása vagy az ártáblázat
nem teljes körű beárazása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
33. További információkat a KD tartalmaz.
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
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (12477/2022)
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: 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: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyiregyhaza.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/EKR000782692022/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/EKR000782692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NyMJV - Terület előkészítés mérnöki feladatai
Hivatkozási szám: EKR000782692022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71310000-4
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nyíregyházi Ipari Park bővítéséhez és infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó terület előkészítés teljes
folyamata során műszaki ellenőri, mérnöki, minőségirányítási, minőségbiztosítási, illetve azt kiszolgáló
geotechnikai laboratóriumi és geodéziai szolgáltatások biztosítása
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: NyMJV - Terület előkészítés mérnöki feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71310000-4

További tárgyak:
71900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Déli Ipari Park északi részén 246,5 ha beruházási
terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nyíregyházi Ipari Park bővítéséhez és infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó terület előkészítés teljes
folyamata során műszaki ellenőri, mérnöki, minőségirányítási, minőségbiztosítási, illetve azt kiszolgáló
geotechnikai laboratóriumi és geodéziai szolgáltatások biztosítása megbízási szerződés keretében.
Feladatmeghatározás:
1) Műszaki ellenőri és kapcsolódó szolgáltatás ellátása a tárgyi projekt munkáinak („Projekt”) vonatkozásában a
kapcsolódó szerződés és a hatósági előírásoknak megfelelően, továbbá a vonatkozó jogszabályoknak az építőipari
kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
2) Lebonyolítói feladatok ellátása a Projekt tervezési és kivitelezési szakaszára vonatkozóan: többek között a
tervdokumentációk tartalmi és műszaki teljes körűségének vizsgálata, a tervek részletes szakmai felülvizsgálata/
véleményezése (audit tevékenység audit záródokumentummal); a kivitelezés ütemének ellenőrzésére, a
pótmunkák műszaki és pénzügyi felülvizsgálatára, a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítására, fővállalkozói
(kivitelezői) teljesítések pénzügyi lezárásának javaslat megadására és a garanciális időszakban a mérnöki
támogatás, közreműködés biztosítására vonatkozólag (minden kapcsolódó részszámlához az addig elvégzett
fővállalkozói (kivitelezői) tevékenységekre vonatkozó audit jelentés elkészítése).
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3) Minőségirányítási és minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Projekt teljes kivitelezése vonatkozásában
a kapcsolódó kivitelezési szerződésekben rögzített teljesítések műszaki, szakmai ellenőrzésének elvégzése.
Minőségügyi (minőségbiztosítási mintavétel és vizsgálati) program és azt ellenőrző Mérnök szervezet felállítása,
hogy az építőipari projekt lebonyolítása a szerződés követelményeknek és a vonatkozó hatósági előírásoknak,
szabványoknak megfeleljen. A minőségirányítási és minőségbiztosítási tervben rögzített követelmények
biztosításához szükséges ütemezett, ill. eseti szabványos minőségbiztosítási vizsgálati módszerek és vonatkozó
szabványok alapján összeállított ellenőrzési (minőségbiztosítási) tevékenységek (pl.: helyszíni és laboratóriumi
vizsgálatok, mérések) összehangolása (minden kapcsolódó részszámlához az addig elvégzett fővállalkozói
(kivitelezői) tevékenységekre vonatkozó audit jelentés elkészítése).
4) Geotechnikai vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás részeként a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által hitelesített
geotechnikai (talaj, kőzet és építési földmunkák gyártásközi mintáinak laboratóriumi vizsgálataira specializált)
vizsgáló laboratórium biztosítása a Projekt teljes kivitelezési időtartama vonatkozásában. A nyertes Ajánlattevő
részéről az akkreditáció szerint nem telephelyhez kötött, a Projekt vonatkozásában elvégzendő vizsgálati
tevékenységek lefolytatására az építési helyszínen, vagy annak közvetlen közelében kitelepített laboratórium
felállítása és működtetése szükséges. Az építési területen vett geotechnikai minták helyszíni vagy laboratóriumi
vizsgálata (minták szállításával együtt), ill. annak kiértékelése írásban történik (geotechnikai audit jelentés). Az
értékelés eredményeként írásos javaslattétel kiadása Ajánlatkérő felé. Fővállalkozóval a kiértékelés egyeztetése és
a szükséges utasítások/intézkedések rögzítése, ill. megadása.
a) Nyertes Ajánlattevő a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által felülvizsgált és ellenőrzött mérőműszerekkel
és személyzettel rendelkező vizsgálólaboratórium által végzett mérésekkel biztosítja az Ajánlatkérőnek a
laboratóriumi vizsgálatok minőségét és a vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmának pontonként visszavezethetőségét
a vizsgálatok alapadatáig.
b) Nyertes Ajánlattevő feladata olyan, megfelelő kapacitással rendelkező vizsgálólaboratórium biztosítása a
projekt vonatkozásában, melynek műszaki személyzete a vizsgálatok elvégzéséhez megfelelő tapasztalattal és
jogosultságokkal rendelkeznek.
c) Nyertes Ajánlattevő a független, megbízható, befolyásmentes vizsgálólaboratóriumi tevékenységet az
akkreditált laboratórium pártatlanságával biztosítja az Ajánlatkérőnek.
A geotechnikai minimum mérési mennyiségek (elvi minimálisan elvégzendő vizsgálatok száma a tervezett
kivitelezési mennyiségek alapján):
- Szemeloszlás és/vagy Atterberg határok: 1.172 db
- Víztartalom: 4.414 db
- Tömöríthetőség (Proctor): 858 db
- Szervesanyag tartalom (Izzítás): 1.172 db
- Tömörség mérés: 4.888 db
- Teherbírás mérés I.: 1.229 db
- Teherbírás mérés II.: 5.022 db
- Vízáteresztő képesség vizsgálata: 147 db
- Feltöltés süllyedésének ellenőrzésére 10 db állandó adatrögzítésű nyúlásmérő (extensometer) eszköz telepítése
fizikai védelemmel: 10 db
5) Műszaki ellenőri, minőségirányítási és minőségbiztosítási szolgáltatás szerves részeként geodéziai (földmérői)
szolgáltatás nyújtása a Projekt vonatkozásában. A Projekt építési területén a geodéziai mérések, vizsgálatok
elvégzése, azok szabvány szerinti feldolgozása, és kiértékelése írásos formában kerül rögzítésre. Az értékelés
alapján írásos javaslattétel összeállítása Ajánlatkérő felé (geodéziai audit jelentés). Fővállalkozóval az eredmények
kiértékelésének egyeztetése, ill. a szükséges műszaki utasítások/intézkedések megadása. A geodéziai felmérések
alapján a Fővállalkozó teljesítésének auditálása, Ajánlatkérő felé írásos jelentés összeállítása.
A Projekt kivitelezési munkarészének ismertetése a terület előkészítés kapcsán: az építési beruházás kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg EKR000372932022 azonosítószámon van folyamatban, a kivitelezés
feladatleírása, mennyiségi kimutatása és ütemezése a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak mellékletét is
képezi.
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A jelen AF III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjában előírt referencia mennyiségek
vonatkozásában irányadó, kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiségek:
- földmunka (töltésépítés) kivitelezés: 1.322.223 m3;
- zárt vízelvezető rendszer kivitelezés: 8.568 m;
- humusz leszedés: 724.010 m3;
- szivárgó (dréncső) kivitelezés: 91.605 fm;
- talajstabilizáció kivitelezés: 1.420.467 m2.
További mennyiségeket és részletes feladatleírást a KD tartalmaz.
(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. A III.1.3) M2.1) alk. köv. szerinti szakember az alk. köv.-en felül részt vett min.
500.000m3 földmunka (töltésépítés/védő-/talajjavító-/stabilizációs réteg építése) kiv. munkáinak műszaki
ellenőrzésében és/vagy mérnöki feladatinak ellátásában (I/N) 10
2 3. A III.1.3) M2.2) alk. köv. szerinti szakember, alk. köv.-en felül részt vett min. 6.000 fm zárt vízelvezető
rendszer kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzésében és/vagy mérnöki feladatainak ellátásában (I/
N) 10
3 4. A III.1.3) M2.3) alk. köv. szerinti szakember, alk. köv.-en felül részt vett min. 500.000m3 földmunka
kiv. kapcsolódó, helyszíni geotechnikai minták vételezésére és laboratóriumi vizsgálatára kiterjedő
geotechnikai szakértői gyakorlattal. (I/N) 10
4 5. Bevonásra kerül-e 1 fő építőmérnök vagy építészmérnök végzettségű szakember, aki részt vett
min. 500.000 m2 területű nagy tömegű fölmunkával (min. 500.000 m3) érintett kivitelezés projekt
irányításában/vezetésében (I/N) 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az AF II.2.7) pontjában rögzített 335 nap naptári napokban értendő, és tervezetten 335 nap időszakot jelent
(beleértve a 30 nap műszaki átadás-átvételi eljárás és kapcsolódó dokumentációk átadásának időszakát). Részletek
a szerződéstervezetben.
2. Az AF. II.2.5) 1. számú értékelési szempontjának értékelése: a szerződéses feladatok ellátására vonatkozó
egyösszegű ajánlati ár (átalányár) - nettó Ft. Részletek a szerződéstervezetben.
3. AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy támogatásra
irányuló igényt kíván benyújtani, és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
AK a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy az
eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette
(a kapcsolódó támogatási szerződés hatályba lépése vagy a szükséges fedezet ajánlatkérő általi egyéb úton
történő kiegészítése), a közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő
feltételként köti ki. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre a szerződés aláírásától
számítva, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.
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: K) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
K) Kizáró okok igazolási módja: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1)-(5) és (7) bek.-e, a 2.§ (1) és (4) bek.-e, a 3.§ (1), (3) és (5) bek.-e, a
4.§ (1), (1a), (1b), (3) és (4) bek.-e, az 5. § (1) bek.-e, a 6-8.§-ai és 10.§-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell
igazolnia, ennek során:
a. Előzetes igazolás: a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának
benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek
képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges
nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 67. §
(4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) nyilatkoznia kell az
ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) az ajánlatban
nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban
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lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13.
§]. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozatot tenni
szükséges ajánlatban. 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 [Kr. 1. § (7) bekezdés].
b. Utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6)
bek. szerinti felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint
kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7)
és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Irányadóak a Kbt. 63.§ (3) bek. rendelkezései, valamint
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója
a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában 2022.05.12.; A Közbeszerzési
Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról 2022.02.15.).
SZ) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó MÉRNÖKI szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara 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.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény
teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét
igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A.) ELŐZETES IGAZOLÁS: Ajánlattevő (közös
ajánlattevők külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a
Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával igazolja, hogy megfelel az előírt követelménynek
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(egyszerű nyilatkozat az EEKD „Alfa" rész kitöltésével), figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése
alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is valamennyi
műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdése.
B. UTÓLAGOS IGAZOLÁS: Az alkalmasság tényleges igazolása vonatkozásában a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. az
irányadó.
Igazolási mód:
M1) Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 évben (72
hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell
megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap);
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen eldönthető legyen),
- mennyiség;
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás és oszthatatlan teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból való
részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. rendelkezései).
Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért szolgáltatáson kívül további munkákat is tartalmazott,
a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva kell bemutatni a releváns szolgáltatás feltüntetésével.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdésében foglaltakat is.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevő csatolni köteles
nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az AF III.1.3) szerinti pozíció megjelölésével,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember
munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg az adott alkalmassági követelmény
vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy mely szakembert kívánja értékelési szempont tekintetében
figyelembe venni (szempontonként max. 1 fő).
A szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő
ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával
köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem
irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és
az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat
alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni: az általa ellátott feladat,
tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az adott
értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember
önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés
szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban
benyújtaniuk.
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Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége
esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt
rendelkezésre fog állni (szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata).
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21/A. §; 22. § (1) és (5) bek.; a 24. § (1) bek. rendelkezései.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11)-(12) bek. és a 67.§ (3) bek. és
69.§ (11a) bek. rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6
évben (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi
referenciával [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]:
1) összesen min. 500.000 m3 földmunka (töltésépítés és/vagy védőréteg és/vagy talajjavító réteg és/
vagy stabilizációs réteg építése) kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy lebonyolító
mérnök tevékenységre vonatkozó referenciával (a kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiség: 1.322.223 m3);
2) összesen min. 6.000 méter zárt vízelvezető rendszer és/vagy csapadékvízelvezető rendszer kivitelezési
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy lebonyolító mérnök tevékenységre vonatkozó
referenciával (a kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiség: 8.568 m);
3) összesen min. 100.000 m3 humusz és/vagy alkalmatlan földanyag leszedés kivitelezési munkákhoz
kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy lebonyolító mérnöki tevékenységre vonatkozó referenciával (a
kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiség: 724.010 m3);
4) összesen min. 18.000 fm szivárgó (dréncső) kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy
lebonyolító mérnök tevékenységre vonatkozó referenciával (a kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiség:
91.605 fm);
5) összesen min. 250.000 m2 felületű erősítő réteg (talajstabilizáció) kivitelezési munkái elvégzésének
ellenőrzésére szolgáló geotechnikai minősítéséről (akkreditált laborálás és/vagy akkreditált helyszíni
vizsgálat) szóló referenciával (a kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiség: 1.420.467 m2);
6) összesen min. 230.000 m3 mennyiségű földmű (töltésépítés) kivitelezési munkái elvégzésének
ellenőrzésére szolgáló geotechnikai minősítéséről (akkreditált laborálás és/vagy akkreditált helyszíni
vizsgálat) szóló referenciával (a kapcsolódó kivitelezési elvi mennyiség: 1.322.223 m3).
Ugyanazon referencia több követelmény teljesítésénél is figyelembe vehető. Az M1) alkalmassági
követelménynek való megfelelés max. 6 db referencia bemutatásával igazolható, ezen referenciákon belül
a tartalmi elemek és/vagy a mennyiségek összevonhatóak.
M2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
1) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet szerinti „ME-M” kódú (Mélyépítési és
mélyépítési műtárgyak szakterület) műszaki ellenőri vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez
(pl. kamarai névjegyzékbe történő felvétel) szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
2) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet szerinti „ME-VZ” kódú (Vízgazdálkodási
építmények szakterület) műszaki ellenőri vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez (pl. kamarai
névjegyzékbe történő felvétel) szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
3) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet szerinti „SZÉS8” kódú (Szakági építésügyi
műszaki szakértői szakterület, geotechnikai szakértői részszakterület) vagy ezzel egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez (pl. kamarai névjegyzékbe történő felvétel) szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel
rendelkezik;
Az M2.1)-M2.3) alkalmassági követelmények esetében ugyanazon szakember NEM vehető figyelembe!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. FŐBB FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A beszerzés tervezetten támogatásból valósul meg.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
8 db részszámla és egy végszámla nyújtható be, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130.§ (1)(2) bekezdése szerinti határidővel történik, átutalással. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A szerződés, az elszámolás és a
kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
Irányadó a Kbt. 27/A.§. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervet tartalmazza.
2. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Teljesítési biztosíték: a teljes nettó ellenérték 5%-a.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a teljes nettó ellenérték 5%-a.
Jótállás: 60 hónap.
Részletesen lásd a közbeszerzési dokumentumokban.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy Ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt fenntart
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditált geotechnikai
(talaj, kőzet és építési földmunkák gyártásközi mintáinak laborálására specializált) vizsgáló laboratóriumot. A
laboratóriumi akkreditáció terjedjen ki az alábbi szabványokra és vizsgálatokra:
• Szemeloszlás - MSZ EN ISO 17892-4:2017
• Atterberg határok - MSZ EN ISO 17892-12:2019
• Víztartalom - MSZ EN ISO 17892-1:2015
• Proctor - MSZ EN 13286-2:2011
• Izzítás (szervesanyag tartalom) MSZ 15296:1999, 4. szakasz vagy ezzel egyenértékű akkreditált vsz.
• Tömörség - MSZ EN ISO 17892-2:2015, MSZ 15320:2004, e-UT 09.02.11:2019, e-UT 09.02.35 (UT 2-2.124:2005)
• Teherbírás meghatározás - MSZ 2509/3-1989
• Teherbírás mérés - e-UT 09.02.32 (UT 2-2.119:1998)
• Vízáteresztő képesség vizsgálata - MSZ EN ISO 17892-11:2019
A fentiek alapján Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő rendelkezzen
a fenti akkreditációval rendelkező laboratóriummal. Amennyiben a szerződés megkötésekor Nyertes ajánlattevő
ezzel nem rendelkezik, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és
a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az
összegezésben megnevezte.
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
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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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15.§-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt 68. § (1);
(1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az
EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban),
irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.
2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.]
3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása
kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ATkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) és 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.
6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.
7. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.
9. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha a
hiánypótlással az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.
11. Alkalmazásra kerül a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.
12. A III.1.3) M1) és M2) pontjában felsorolt alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített
AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
14. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255).
15. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet irányadó.
16. Csatolandó a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozat, igazolás és dokumentum is,
melyeket a Kbt. kötelezően előír. Csatolandók a KD-ban meghatározott nyilatkozatok.
17. Ha és amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást
tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása
érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak
(„vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
18. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.000.000,- Ft
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
AK fizetési számlaszáma: 11744003-15402006
Kamatot AK nem fizet.A biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati bizt. teljesíthető
a Kbt. 54.§ (2)bek. szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):
— fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési/átutalási
igazolás, bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény: "ajánlati biztosíték"; "NYMJV DIP
FÖLDMUNKA MÉRNÖK")
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— pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén
a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya
— biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő
teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.
A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54.§ (4)bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét
tartalmaznia kell. Irányadó: Kbt.73.§(6) b)
19. Projekttársaság: Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes AT(k) általi gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében. AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
20. AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget. Indoklás: A beszerzés oszthatatlan, a részekre történő
ajánlattétel a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen, így a részajánlattétel lehetősége tárgyi
eljárás során sem értelmezhető. A nyertes ajánlattevőnek egynemű munkákat kell elvégeznie, ezért a
részekre történő ajánlattétel nem értelmezhető. A munka ,,feldarabolása” gazdaságtalan lenne, továbbá
ellentétes a hatékony pénzgazdálkodás elvével. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen
mind a műszaki, mind a gazdasági ésszerűséggel.
21. Az értékelési szempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
Pontkiosztás módszertana:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás: előny a kisebb);
VALAMENNYI „Szakember” részszempont: abszolút, (Igen=100 pont; Nem=0 pont). Kizárólag „Igen” vagy
„Nem” ajánlható.
Csatolandó az AF II.2.5) pontja szerinti valamennyi „Szakember” értékelési részszempontra tett „Igen”
megajánlás esetén a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.
Az önéletrajzban ismertetni kell a tapasztalatként bemutatott teljesítéssel kapcsolatosan valamennyi
adatot, melyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható, így különösen:
- szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését;
- tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal);
- szakmai tapasztalattal érintett teljesítés rövid bemutatását;
- teljesítés helyét.
22. A nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül köteles a 322/2015. (X.30.)
Korm.r. 11. § szerinti érvényes, a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezni, melynek előírt kárérték limitje legalább: 75.000.000,- Ft/esemény, 150.000.000,- Ft/év.
25. IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
26. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
27. Csatolandó a "Megbízási díj felbontása" tárgyú kitöltött dokumentum.
További részletek ld.: közbeszerzési dokumentumok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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. § (3)
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:
2022/06/17 (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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Pilis Város Önkormányzat (12297/2022)
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: Pilis Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15730655213
Postai cím: Kossuth Lajos Út 47-49
Város: Pilis
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kozber.hu
Fax: +36 29696320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pilis.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/EKR000736972022/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/EKR000736972022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pilis Város Önkormányzat egyéb eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000736972022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39220000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján eszközbeszerzés Pilis Város Önkormányzat részére egyéb eszközök beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

37420000-8

További tárgyak:

39220000-0

Kiegészítő szójegyzék

39221100-8
39221120-4
39221160-6
39221210-2
39222110-8
39224000-8
39224340-3
39711123-7
44511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2721 Pilis, Gólyahír u. 6. hrsz.: 6/25 ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorszám Megnevezés Mennyiség (db)
1. Beltéri hosszabbító 10m 7
2. szennyesruha tároló 1
3. mosott ruha tároló 1
4. Mosógép 2
5. Szárítógép 1
6. Vasaló 2
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7. toronyszárító 2
8. Füles kosár 30l 7
9. szennyeskosár 7
10. Pedálos szemetes 1
11. Vasalódeszka 1
12. takarítógép 1
13. gőztisztító 1
14. Parafa hirdető tábla 120x180 1
15. Tükör 40x150 1
16. Pedálos szemetes 1
17. Pedálos szemetes 1
18. Álló fogas 1
19. Törölhető mágnestábla 2
20. Lábpedálos hulladékgyűjtő (12 literes) 1
21. Veszélyes hulladékgyűjtő edény (1,5 literes) 1
22. Digitális személymérleg 1
23. Magasságmérő gyerekeknek (állatos) 1
24. Kullancskiszedő csipesz 1
25. Digitális lázmérő 3
26. Elsősegélynyújtó láda 1
27. Vesetál 2
28. Egyszerhasználatos műanyag pohár (50 db-os) 1
29. Vízhatlan gumilepedő 2
30. Polár takaró 1
31. Pedálos szemetes 1
32. Parafa hirdetőtábla 1
33. Fali autómata kézfertőtlenítő 2
34. Lábtörlő rács 5
35. Pedálos szemetes 1
36. Esernyőtartó 2
37 Kaspó 2
38 Parafa hírdetőtábla 120x240 1
39 "Hungarocell betűk homlokzatra (MESERÉT TAGINTÉZMÉNY)" 19
40 takarítókocsi műa. 2x25l préssel, tolókarral 2
41 ultramax felmosó (gyermekcsoport+konyha) 10
42 Felmosó mop és vödör (gyermekmosdók, öltözők) 14
43 Felmosónyél tartó fogas 4
44 partfis 10
45 Seprűk 10
46 Pedálos szemetes 2
47 Szemeteslapát 10
48 Pedálos szemetes 1
49 Parafatábla 180x120 1
50 kombinált hűtőszekrény 1
51. mikrohullámú sütő 1
52 vízforraló 1,7l 1
53 Kávéfőző 1
54 Kávéscsésze + alj 12
55 kávéskanál 6 db-os 4
56 Pohár készlet 6-db-os 5
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57 Pedálos szemetes 1
58 tálca 6
59 szalvétatartó 6
60 Vízforraló 1,7 l 1
61 Terítő 6
62 Pedálos szemetes 1
63 Szervírozótál 5
64 Kínáló tál 5
65 Kávéscsésze + alj 12
66 Pohár készlet 6-db-os 5
67 Kancsó 1,7l 5
68 Tálca 5
69 Étkészlet 19 db-os 2
70 Pedálos szemetes 1
71 Labdatároló háló 4
72 Tornaszőnyeg 200x140 4
73 Greiswald tornaállvány 1
74 Zsámoly 4
75 Hullahopp karika 55cm 20
76 Ugrálókötél 4 db-os 5
77 Egyensúlyozó libikóka 2
78 Tipegő 5
79 Óriási sítalpak 3 személyes 4
80 Babzsák 4db-os 8
81 Trambulin 96cm 2
82 Bordásfal 200x62 12
83 Tornapad 2 m 8
84 Ablakvédő háló 2
85 Pedálos szemetes 1
86 Lamináló + vágógép 1
87 Asztali vezetékes telefon 1
88 Spirálozógép 1
89 Számkódos széf 1
90 Állófogas 1
91 natúr kaspó 2
92 Papírhulladék kosár 1
93 Pedálos szemetes 1
94 Parafa hirdető tábla 1
95 Függöny 1
96 Üveg kancsó 10
97 Műanyag tálca 5
98 Műanyag tálca 5
99 Óvodai evő- és tálalókészlet 95
100 Műanyag tálca 5
101 Étkészlet és evőeszközök 300
102 Tálaló eszközök 10
103 Tányérok 240
104 Műanyag kistál 5
105 Irodaszerek 38
106 Papírtároló szemetes kosár 2
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107 Billenő szemeteskosár 2
108 Szelektív szemetes kosár 8
109 Óvodai textilek (terítő, tornazsák, törölköző 546
110 Öltöző zsák - 30db/csoport 210
111 Dekoráció, hirdetőtábla/ csoport 7
112 Vezetői folyosó dekoráció, hirdetőtábla 1
113 Parafa hirdetőtábla 120x180 7
114 Dekoráció öltözőnként 245
115 Pedálos szemetes 7
116 Kerti szerszámok (lapát, lombseprű, seprű, gereblye, ásó) 4
117 Kertiszerszám tároló láda 2
118 Kerti lombgyűjtő talicska 50 l 4
119 Felnőtt locsolókanna 7
120 Lombszívó 1
121 Locsolótömlő kocsival 2
122 Logopédiai tükör 50x150 2
123 Hallásvizsgáló 1
124 Hangszerkészlet táskában 1
125 Parafa hírdetőtábla 120x180 1
126 Rehabilitációs babzsák 2
127 Pedálos szemetes 1
128 Fogmosópohár tartó fogassal 12szem. 3
129 Fogmosópohár tartó fogassal 8 szem. 6
130 Fogmosópohár tartó fogassal 12szem. 4
131 Fogmosópohár tartó fogassal 8 szem. 8
132 Fogmosó pohár 6db-os 210
133 Törölköző 30x50 210
134 Fali tükör 4 db/csoport 28
135 Szappanadagoló 4db/csoport 28
136 Fali wc papír tartó 4 db/csoport 28
137 wc kefe 4 db/csoport 28
138 Törölközőtartó fogas 7
139 Körömkefe 4 db/csoport 28
140 Pedálos szemetes 7
141 Iratmegsemmisítő 1
142 Fém pedálos szemetes 1
143 Tálaló chafingek mély 4
144 Tálaló chafingek lapos 4
145 Üvegtálak mély 7
146 Üvegtálak lapos 7
147 Műanyag tálak 8
148 Tálcák, kosarak 16
149 Vágó eszközök 6
150 Vágódeszka 2
151 Tálaló eszközök 32
152 Szervízkocsi (3 szintes) 2
153 Szervízkocsi (3 szintes) Konyha 1
154 Hűtő 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3) pontban
megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe helyezés költségeit.
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Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján– egyenértékű
megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles csatolni az
ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában rögzített a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja
tekintetében rögzített 01/07/2023-i és 31/07/2023 időpontok a következőképpen értelmezendőek: Ajánlatkérő
közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés keretében szándékozik azt az óvodát megépíttetni,
amelybe a jelen eljárás keretében beszerezni kívánt áruk kerülnék összeszerelve, üzembe helyezve. A tárgyi eljárás
eszközeinek leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése kizárólag akkor lehetséges, amennyiben az óvoda
épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént, és az eszközöket fogadó helyiség erre alkalmas állapotban van,
azaz Ajánlatkérő ennél az időpontnál korábbi teljesítést nem tesz lehetővé. A tárgyi eljárás eszközeinek szállítására
a nyertes ajánlattevőnek 30 napja van az óvoda műszaki átadás – átvételének lezárását követő naptól számítottan,
de legkorábban 2023.07.01. napjától.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá
tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá. Az
EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés
szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Amennyiben a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot (EKR
ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 64. §-a alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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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. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni,
a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a
közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján:
az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben teljesített jelentősebb, alkalmassági
feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § szerint a szerződést kötő másik fél által aláírt igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A nyilatkozatban meg kell adni
legalább
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- a referenciamunka pontos leírását (elvégzett szállítás megnevezését, főbb műszaki paramétereit), - az
ellenszolgáltatás nettó összege (HUF),
- a teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),
- nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatot olyan részletességgel kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A
referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a
(rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (3a) bek alapján ajánlatkérő a (2) és (3) bek-ben foglaltak szerint a
referenciaigazolásban/nyilatkozatban előírja az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel
arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre
a Kbt. 65. § (5) bek-ben foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megfelelő
megítélésére alkalmazható lenne.
A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi
figyelembe ajánlatkérő a bírálat során - ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által
ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével kell megadni. Az alkalmassági minimumkövetelmények
igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a
Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ra, a 24. § (1) bekezdésre valamint a
Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdés és a 140. § (9) bekezdés alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (leszállított),
összesen legalább 10.000.000 HUF értékű egyéb eszközök szállítására vonatkozó,
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával.
Egyéb eszköz alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
leírásban (ártáblázat) meghatározott termék vagy ezekkel egyenértékű termék.
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Ajánlatkérő szállítás alatt a termékek szállítását és/vagy eladását és/vagy forgalmazását és/vagy
értékesítését érti. Az alkalmassági minimumkövetelmény egy vagy több, de legfeljebb 4 db referenciával
igazolható (vagyis a referenciák mennyiségének együttesen kell elérnie a megadott összeget).
Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap)
belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a) bek. értelmében,
valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált
időszakra kell esnie.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást hazai központi forrásból nyújtott támogatásból kívánja fedezni, a közbeszerzési
eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésre figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő
támogatási szerződés megkötése iránt kérelmet kíván benyújtani.
Az ajánlattétel, a szerződések, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részenként egy számla benyújtására van lehetőség az adott teljesítést
követően.
Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 30 napon belül, a Kbt.
135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetésre irányadó
továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a nettó ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális
mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér (nettó ellenszolgáltatás 20 %-a).
Jótállás: Ajánlattevőnek legalább a termék átadásától számított 12 hónap korlátozás nélküli jótállást kell vállalnia
teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A részletes információkat a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben
történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. 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
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) bekezdése, az EEKD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6)
bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges (EKR űrlap).
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg a III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
4. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/
szignómintáját is.
7. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdés második
mondatában foglaltakra. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell
az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az ártáblázatokat szerkeszthető
formátumban is be kell nyújtani (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
8. Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumok részeként (önálló mellékletben) kiadott ártáblázatot
beárazni és az ajánlathoz csatolni, amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott
műszaki követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök gyártmánya, típusa –
amennyiben az az adott eszköz esetében értelmezhető - és származási helye.
9. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése
érdekében nem tart igényt gazdálkodó szervezet alapítására (Kbt. 35. § (8) bekezdés) és nem teszi
lehetővé azt.
10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben
a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk.
rendelkezései megfelelően irányadóak.
12. Az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKRen való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Az EKR üzemzavara esetén a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
13. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra,
azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a Kbt. 47. § (2) bekezdésben
meghatározottak szerint.
14. . Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovács Márta (lsz: 00198).
15. Részajánlattétel kizárásnak indoka: Ajánlatkérő egy korábbi 3 részfeladatos eljárásának egyik
eredménytelen eljárása volt tárgyi eljárás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben
foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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 Biológiai Kutatóközpont (12225/2022)
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 Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300564206
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rajnai Zsuzsanna
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.hu
Fax: +36 62599759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.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/EKR000862732022/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/EKR000862732022/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: kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LC-MS beszerzése - SZBK
Hivatkozási szám: EKR000862732022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38433100-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés "Folyadékkromtográf (UHPLC) tandem (hármas) kvadrupól tömegspektrométer (QQQ)
készülék beszerzése” tárgyban
1 db teljesen bio inert legalább 1000 bar-os maximum alkalmazható nyomású UHPLC rendszer maximum 12 µles zónaszéleszésítő hatásal (5 σ-nál), küldős belső tűmosási képeséggel. A HPLC gyártmányával megeggyező
gyártmányú tandem (hármas) kvadrupól tömegspektrométer (QQQ) készülék. Ionforrás: A készülékben található
elektrospray (ESI) ionforrással legyen lehetőség atmoszférikus nyomású kémiai (APCI) ionizációs mérések
kivitelezésére is továbbá a készülékhez tartozzon kétszeresen 90° -os “off-axis” ionforrás, amely lehetővé teszi a
nem ionizálódó részecskék kiszűrését a készülékből. Az MS detektor legalább 500 MRM/másodperc pásztázási
sebességgel rendelkezzen.
A készülék tervezett felhasználása:
A készülék kismolekulájú poláris sejten belüli anyagcsere köztitermékek nagy érzékenységű mérése,
rendszerbiológiai és más élettudományi kutatásokhoz.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lennie.
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: LC-MS beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés "Folyadékkromtográf (UHPLC) tandem (hármas) kvadrupól tömegspektrométer (QQQ)
készülék beszerzése” tárgyban
1 db teljesen bio inert legalább 1000 bar-os maximum alkalmazható nyomású UHPLC rendszer maximum 12 µles zónaszéleszésítő hatásal (5 σ-nál), küldős belső tűmosási képeséggel. A HPLC gyártmányával megeggyező
gyártmányú tandem (hármas) kvadrupól tömegspektrométer (QQQ) készülék. Ionforrás: A készülékben található
elektrospray (ESI) ionforrással legyen lehetőség atmoszférikus nyomású kémiai (APCI) ionizációs mérések
kivitelezésére is továbbá a készülékhez tartozzon kétszeresen 90° -os “off-axis” ionforrás, amely lehetővé teszi a
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nem ionizálódó részecskék kiszűrését a készülékből. Az MS detektor legalább 500 MRM/másodperc pásztázási
sebességgel rendelkezzen.
A készülék tervezett felhasználása:
A készülék kismolekulájú poláris sejten belüli anyagcsere köztitermékek nagy érzékenységű mérése,
rendszerbiológiai és más élettudományi kutatásokhoz.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lennie.
(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: 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
A II.2.7. ponthoz pontosítás:
A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 10 HÉTEN belül köteles teljesíteni az eszközök helyszínre
való leszállítását és telepítését, majd a telepítést követő 3 hónapon belül, a felhasználó által meghatározott
időpontban, a használat helyszínén 3 x 8 óra módszerfejlesztési oktatást kell biztosítania.
A fenti II.2.7. pontban a határidő hétben nem adható meg, így került az 50 munkanap rögzítésre, amely a
szerződés szerint 10 héten belüli teljesítést jelent.
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2. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé részekre történő ajánlattételt, mivel az eljárás tárgya 1 db eszközrendszer
beszerzése.
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 olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint (előzetes igazolásként) az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet
10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is
kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire
is figyelemmel. A Kbt. 67. §(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni
kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró
okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint 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 benyújtása szükséges, öntisztázás
igazolására. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs 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 (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja); Az eljárásban a
Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a
69. § (11) bekezdése is rányadó. Részletes leírás a csatolt Dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdése is irányadó a Kbt. 65. § (1( bekezdés c) pontja körében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Mutassa be legalább 1 fő szakemberét, a
szakember által aláírt önéletrajza és a végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatának, valamint
az ajánlata szerinti eszköz tekintetében elvégzett képzést igazoló dokumentum csatolásával, aki a
közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását, végzi /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) b)/. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége
esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná.
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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 a 3.4.
pontban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.
Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r.
1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek
az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az
összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.
Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja
ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a
69. § (5)-(14) bekezdések szerint. 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, továbbá a
Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő legalább középfokú végzettségű
szakemberrel, aki a közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását végzi és az önéletrajza
alapján rendelkezik tömegspektrométer beállítása vagy beüzemelése vagy szervizelése, vagy ezek
felügyelete területén tapasztalattal és nem csatolja az ajánlat szerinti eszköz tekintetében elvégzett képzés
igazolását.
A tapasztalat akkor megfelelő, ha az adott szakember önéletrajza alapján legalább 1 alkalommal részt vett
tömegspektrométer beállításában vagy beüzemelésében vagy szervizelésében, vagy ezek felügyeletében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján teljesíti átutalással, az alábbiakban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő elvárja az elektronikus számlázást az ajánlattevőtől.
2. Számlázás, fizetési folyamat: Az ellenértékről 1 db végszámla állítható ki az eszköz sikeres telepítését,
installálását, beüzemelésének elvégzését követően, a gyári specifikációnak megfelelő, a teljes rendszer
használatra kész állapota elérése után.
3. Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
4. A kifizetésre irányadó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24.
§ előírásai is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó, illetve a Kbt. 135. §
előírásai is.
5. Késedelmi kötbér: A véghatáridő késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az
Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.
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A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A véghatáridő tekintetében késedelmi kötbér mértéke
a teljes nettó ellenérték alapján számított napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10%-a. A
kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a
kteljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) 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. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
közbeszerzési dokumentumokat az
Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése,
továbbá az ajánlat EKR
rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Értékelési szempont: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot
hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) a) pontja). Ajánlatkérő részletesen meghatározott műszaki tartalmú
eszközök beszerzését szeretné megvalósítani, amelyben az elvárt specifikáció minden elemét és a
teljesítés további feltételeit is meghatározta, így további értékelési szempontot nem kíván alkalmazni.
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási
címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.
(X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben.
Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő
cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a
cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
5.Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban
(formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap
vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf
vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

122

8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő
felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám:00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:
+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági
szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 10. A IV.2.6) pontban az "1
hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg.
11. A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás
érdekébentörtént.
12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. §
(2) e) pontját
alkalmazza az eljárásban.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
További információ a csatolt 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: A Kbt. 148. §
előírásai 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

123

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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 Biológiai Kutatóközpont (12231/2022)
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 Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300564206
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rajnai Zsuzsanna
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.hu
Fax: +36 62599759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.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/EKR000855022022/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/EKR000855022022/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: kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tárterület bővítése és végponti switchek bővítése
Hivatkozási szám: EKR000855022022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30200000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés " Tárterület bővítése és végponti switchek bővítése eszközeinek beszerzése” tárgyban
1. RÉSZ: Végponti switchek bővítése
1. tétel: 21 darab 48x10/100/1000Base-T port és 4x10G SFP+ switch
2. tétel: 20 darab 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC kábel
3. tétel: 20 darab 10G SFP+ to LC module
Az ajánlatkérő által használt eszközök, amelyhez a kompatibilitást biztosítani kell:
JL676A Aruba 6100 48G 4SFP+ eszközök számosságának bővítése.
Switch főbb szempontok:
• 48db 10/100/1000Base-T port és 4db 10G SFP+ modullal rendelkezzen
• menedzsment portok, USB-C konzolport és USB Type-A Host port
• 1U magas Belső (fix) tápegység, fix ventilátorok, rackbe szerelhető tartozékokkal
• Aruba Cloud-based management és integráció,
• Aruba OS alapú operációs rendszer,
• on-prem Central, CLI, webes GUI-t, valamint AOS-CX operációs rendszerrel és REST API-valvaló
programozhatóság
• belső átvitel >98Mpps
DAC főbb szempontok:
• JL676A Aruba 6100 48G 4SFP+ eszközökkel való kompatibilitás, a gyári műszaki támogatás megtartása mellett
SFP+ to LC module főbb szempontok:
• 10G SFP+ transceiver, LC SR 300m OM3 MMF
• JL676A Aruba 6100 48G 4SFP+ eszközökkel való kompatibilitás, a gyári műszaki támogatás megtartása mellett
Az összes megajánlott eszközt minimum a gyártói limited lifetime garanciával kell megajánlani.
Kapcsolódó szolgáltatások
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását
• Megajánlott eszközökhöz 24/7 órás hardveres és szoftveres támogatás tartozzon.
• Az ajánlattevőnek az eszközök mellé 3 év támogatást szükséges hogy nyújtson, ami magában foglalja a
konzultációkat, a telefonos segítséget, kritikus hibák esetén a kiszállást és a helyszíni segítségnyújtást, havonta
legalább 1 rendszermérnöki órában, amely külön nem elszámolható tétel, kérjük a hardver árában árazzák
amennyiben szükséges.
2. RÉSZ: Tárterületek bővítése:
Az ajánlatkérő által használt eszköz, amelyhez a kompatibilitást biztosítani kell: Tárterület bővítése a HPE Apollo
4200 Gen10 24LFF CTO Svr és a HPE D3610-ben
1. tétel: 20 darab 1.92TB SATA 6G SFF (2.5IN) SSD 3 év garanciával
2. tétel: 4 darab LSI 3108 alapú chip-el szerelt kártya, 8 portos, kábelekkel
3. tétel: 1 darab LSI00342/9300-16(e) alapú chippel szerelt SGL SAS3 12Gb/s, 16 Interval vagy External Ports
SFF-8644, PCIe 3.0, JBOD, kábelekkel
4. tétel: 10 darab 3.5 HDD 12TB 7200RPM SAS 512E SED ENTERPRISE
A megajánlott eszközök a HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr és a HPE D3610 típusú eszközökkel
kompatibilisek és működőképesek legyenek, a gyári műszaki támogatás megtartása mellett.
Kapcsolódó szolgáltatások
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását
• A megajánlott eszközöknek, a meglévő tárolók HPE támogatáshoz integrálhatónak kell lenniük, kivéve az ajánlati
felhívásban szereplő SAS bővítő kártyákat.
• Az ajánlattevőnek az eszközök mellé 3 év támogatást szükséges hogy nyújtson, ami magában foglalja a
konzultációkat, a telefonos segítséget, kritikus hibák esetén a kiszállást és a helyszíni segítségnyújtást, havonta
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legalább 1 rendszermérnöki órában, amely külön nem elszámolható tétel, kérjük a hardver árában árazzák
amennyiben szükséges.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lenniük.
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 igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Végponti switchek bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Hrsz: 1667
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés " Tárterület bővítése és végponti switchek bővítése eszközeinek beszerzése” tárgyban
1. RÉSZ: Végponti switchek bővítése
1. tétel: 21 darab 48x10/100/1000Base-T port és 4x10G SFP+ switch
2. tétel: 20 darab 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC kábel
3. tétel: 20 darab 10G SFP+ to LC module
Az ajánlatkérő által használt eszközök, amelyhez a kompatibilitást biztosítani kell:
JL676A Aruba 6100 48G 4SFP+ eszközök számosságának bővítése.
Switch főbb szempontok:
• 48db 10/100/1000Base-T port és 4db 10G SFP+ modullal rendelkezzen
• menedzsment portok, USB-C konzolport és USB Type-A Host port
• 1U magas Belső (fix) tápegység, fix ventilátorok, rackbe szerelhető tartozékokkal
• Aruba Cloud-based management és integráció,
• Aruba OS alapú operációs rendszer,
• on-prem Central, CLI, webes GUI-t, valamint AOS-CX operációs rendszerrel és REST API-valvaló
programozhatóság
• belső átvitel >98Mpps
DAC főbb szempontok:
• JL676A Aruba 6100 48G 4SFP+ eszközökkel való kompatibilitás, a gyári műszaki támogatás megtartása mellett
SFP+ to LC module főbb szempontok:
• 10G SFP+ transceiver, LC SR 300m OM3 MMF
• JL676A Aruba 6100 48G 4SFP+ eszközökkel való kompatibilitás, a gyári műszaki támogatás megtartása mellett
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Az összes megajánlott eszközt minimum a gyártói limited lifetime garanciával kell megajánlani.
Kapcsolódó szolgáltatások
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását
• Megajánlott eszközökhöz 24/7 órás hardveres és szoftveres támogatás tartozzon.
• Az ajánlattevőnek az eszközök mellé 3 év támogatást szükséges hogy nyújtson, ami magában foglalja a
konzultációkat, a telefonos segítséget, kritikus hibák esetén a kiszállást és a helyszíni segítségnyújtást, havonta
legalább 1 rendszermérnöki órában, amely külön nem elszámolható tétel, kérjük a hardver árában árazzák
amennyiben szükséges.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lenniük.
(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: 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: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. ponthoz kiegészítés: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot
hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) a) pontja). Ajánlatkérő részletesen meghatározott műszaki tartalmú eszközök
beszerzését szeretné megvalósítani, amelyben az elvárt specifikáció minden elemét és a teljesítés további
feltételeit is meghatározta, így további értékelési szempontot nem kíván alkalmazni.
II.2.1)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

129

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Hrsz: 1667
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. RÉSZ: Tárterületek bővítése:
Az ajánlatkérő által használt eszköz, amelyhez a kompatibilitást biztosítani kell: Tárterület bővítése a HPE Apollo
4200 Gen10 24LFF CTO Svr és a HPE D3610-ben
1. tétel: 20 darab 1.92TB SATA 6G SFF (2.5IN) SSD 3 év garanciával
2. tétel: 4 darab LSI 3108 alapú chip-el szerelt kártya, 8 portos, kábelekkel
3. tétel: 1 darab LSI00342/9300-16(e) alapú chippel szerelt SGL SAS3 12Gb/s, 16 Interval vagy External Ports
SFF-8644, PCIe 3.0, JBOD, kábelekkel
4. tétel: 10 darab 3.5 HDD 12TB 7200RPM SAS 512E SED ENTERPRISE
A megajánlott eszközök a HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr és a HPE D3610 típusú eszközökkel
kompatibilisek és működőképesek legyenek, a gyári műszaki támogatás megtartása mellett.
Kapcsolódó szolgáltatások
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását
• A megajánlott eszközöknek, a meglévő tárolók HPE támogatáshoz integrálhatónak kell lenniük, kivéve az ajánlati
felhívásban szereplő SAS bővítő kártyákat.
• Az ajánlattevőnek az eszközök mellé 3 év támogatást szükséges hogy nyújtson, ami magában foglalja a
konzultációkat, a telefonos segítséget, kritikus hibák esetén a kiszállást és a helyszíni segítségnyújtást, havonta
legalább 1 rendszermérnöki órában, amely külön nem elszámolható tétel, kérjük a hardver árában árazzák
amennyiben szükséges.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lenniük.
(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: 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: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. ponthoz kiegészítés: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot
hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) a) pontja). Ajánlatkérő részletesen meghatározott műszaki tartalmú eszközök
beszerzését szeretné megvalósítani, amelyben az elvárt specifikáció minden elemét és a teljesítés további
feltételeit is meghatározta, így további értékelési szempontot nem kíván alkalmazni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód, a Kbt. és a
321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint (előzetes igazolásként) az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi
letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott
esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. §-ában,
nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában
részt vevő gazdasági
szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a
Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az EKRben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire
is figyelemmel. A Kbt. 67. §(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni
kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró
okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint 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 benyújtása szükséges, öntisztázás
igazolására. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
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Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs 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 (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja); Az eljárásban a
Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a
69. § (11) bekezdése is rányadó. Részletes leírás a csatolt Dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdése is irányadó a Kbt. 65. § (1( bekezdés c) pontja körében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Mutassa be legalább 1 fő szakemberét,
a szakember által aláírt önéletrajza és a végzettségét valamint az elvárt képesítést igazoló dokumentum
egyszerű másolatának csatolásával, akit teljesítésébe be kíván vonni. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) b)/. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége
esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná
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 a
dokumentáció 3.4. pontban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a
teljesítésben.
Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r.
1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek
az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az
összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.
Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja
ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a
69. § (5)-(14) bekezdések szerint. 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.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a
Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű
szakemberrel, aki informatikai eszközök értékesítése és vagy szervizelése körében legalább 24 hónapos
tapasztalattal rendelkezik, továbbá
Az 1. részre vonatkozóan ajánlattevő rendelkezik érvényes Aruba Certified képesítéssel.
A 2. részre vonatkozóan rendelkezik HPE Akkreditált Technical Professional képesítéssel.
A 24 hónapos tapasztalati idő igazolása megállapítható, ha az önéletrajz alapján a szakember legalább
24 hó időszakban dolgozott olyan munkakörben, ahol a feladatai közé tartozott informatikai eszközök
értékesítése és vagy szervizelése és/vagy ezen munkafolyamatok irányítása.
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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:
1.Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján teljesíti átutalással, az alábbiakban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
2. Számlázás, fizetési folyamat: Az ellenértékről tételenként állítható ki részszámla/végszámla, de csak az adott
tétel teljes mennyiségének leszállítását követően.
3. Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
4. A kifizetésre irányadó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §
előírásai is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
5. Késedelmi kötbér: A véghatáridő késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az
Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A véghatáridő tekintetében késedelmi kötbér mértéke a
késedelemmel érintett tétel ellenértéke alapján számított napi 0,2%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10%a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a
késedelemmel érintett tétel nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
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
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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: 2022/07/19 (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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
rendelkezése iszerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) 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. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
közbeszerzési dokumentumokat az
Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése,
továbbá az ajánlat EKR
rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Értékelési szempont: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot
hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) a) pontja).
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási
címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.
(X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben.
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Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő
cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a
cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
5.Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban
(formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap
vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf
vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.
8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő
felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám:00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:
+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági
szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 10. A IV.2.6) pontban az "1
hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg.
11. A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás
érdekébentörtént.
12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. §
(2) e) pontját nem
alkalmazza az eljárásban.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
További információ a csatolt 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:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
előírásai 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:
2022/06/17 (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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BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (11181/2022)
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: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.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: Nagyvállalat
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: közlekedés
II. szakasz: Tárgy

136
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Általános és különleges gumitermékek - 2022
Hivatkozási szám: EKR000084172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

137

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34630000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános és különleges gumitermékek - 2022
Vállalt alapmennyiség:
1. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 36-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 13184 db keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
2. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 14-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 10076 db, 132 m keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
3. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 9-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 657 db. 638 m, 12 kg keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
4. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 12-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 1004 db keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
5. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 12-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 630 db, 215 m keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
Opció:
1. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 36-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 3296 db opciós keretmennyiség teljesüléséig.
2. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 14-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 2519 db, 33 m opciós keretmennyiség teljesüléséig.
3. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 9-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 164 db, 160 m, 3 kg opciós keretmennyiség teljesüléséig.
4. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 5-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 251 db opciós keretmennyiség teljesüléséig.
5. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 12-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 158 db, 54 m opciós keretmennyiség teljesüléséig.
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Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. 340-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 36-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 13184 db keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 36féle gumitermék beszerzése mindösszesen 3296 db opciós keretmennyiség teljesüléséig.
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Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. 340-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 14-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 10076 db, 132 m keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 2. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 14féle gumitermék beszerzése mindösszesen 2519 db, 33 m opciós keretmennyiség teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. 340-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 9-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 657 db. 638 m, 12 kg keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 3. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 9-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 164 db, 160 m, 3 kg opciós keretmennyiség teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. 340-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 12-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 1004 db keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket 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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 4. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 5-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 251 db opciós keretmennyiség teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. 340-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V.
Vállalt alapmennyiség:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 12-féle
gumitermék beszerzése mindösszesen 630 db, 215 m keretmennyiség 100%-a teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 5. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 12féle gumitermék beszerzése mindösszesen 158 db, 54 m opciós keretmennyiség teljesüléséig.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
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A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az időközben felmerült termelési igény tette szükségessé a gyorsított eljárás indokoltságát. A
folyamatos áramellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja, ennek érdekében kivételesen
indokolt és sürgős a gyorsított eljárás lefolytatása.
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 071 - 188902
(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: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
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 - 002581 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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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 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
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 - 002581 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
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 - 002581 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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
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
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
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 - 002581 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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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: Rész száma: 5 Elnevezés: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 002581 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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1 - Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolható rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege (nettó 25.000.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb
ajánlatot adott ajánlattevővel, Ajánlatkérő az eljárás 1. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez
I. elnevezésű részét 2022. május 24. napján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánította.;
2 - Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolható rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege (nettó 25.000.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb
ajánlatot adott ajánlattevővel, Ajánlatkérő az eljárás 2. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez
II. elnevezésű részét 2022. május 24. napján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánította.;
3 - Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolható rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege (nettó 10.000.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb
ajánlatot adott ajánlattevővel, Ajánlatkérő az eljárás 3. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez
III. elnevezésű részét 2022. május 24. napján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánította.;
4 - Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolható rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege (nettó 3.000.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb
ajánlatot adott ajánlattevővel, Ajánlatkérő az eljárás 4. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez
IV. elnevezésű részét 2022. május 24. napján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánította.;
5 - Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 5. részében egyetlen ajánlat sem érkezett, Ajánlatkérő az eljárás 5.
rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez V. elnevezésű részét 2022. május 24. napján a Kbt. 75.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18§-ban meghatározott információk:
1. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez I.
- Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft., 2370 Dabas, Öregországút 1., 10612028-2-13
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- V-MOBIL Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2373 Dabas, Tatárszentgyörgyi Út 14.,
10633292-2-13
2. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez II.
- Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft., 2370 Dabas, Öregországút 1., 10612028-2-13
3. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez III.
- Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft., 2370 Dabas, Öregországút 1., 10612028-2-13
- PROFIL-2002 Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8154 Polgárdi, Balatoni út 6/a,
11806233-2-07
4. rész: Gumialkatrészek különféle vasúti járművekhez IV.
- Kovács és Társa Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 4466 Timár, Szabadság út 2.,
10467512-2-15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (12471/2022)
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: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
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
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DE Természettudományi Kar épületének felújítása
Hivatkozási szám: EKR001383632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

151

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DE Természettudományi Épület felújítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7528403500,00 (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: DE Természettudományi Kar épületének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4028 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1. alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
A teljesítés helye:
4028 Debrecen, Egyetem tér 1. hrsz.: 22246/1
A beszerzés tárgya és mennyisége:
A Debreceni Egyetem Kémia épülete öt egységre osztott: „A”, „B”, „C”, „D” és „E”. A „B” épületegység további
három részre tagolódik: „B1”, „B2” és „B3”, melyekből a „B3” épületrész nem tartozik a felújítás körébe. Az „A” és
„C” egység pince + 2 szintes, a „B” egység pince + 3 szintes, a „D” egység pince + 8 szintes, az „E” egység pince + 7
szintes.
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A „D” és „E” egységekben laborok, irodák, oktatótermek találhatók. Mindkét épület felső szintjén gépészet
található. A „B” egységben található a 3 nagyelőadó, melyek mögött laborok és irodák helyezkednek el. A „B2”
épületegység I. emeletén gépészet található.
Az épület felújítása a jelenlegi helyiségek funkcióin nem változtat; ez alól csak két gyengeáramú helyiség jelent
kivételt, melyek újonnan kerülnek kialakításra.
Az épületrekonstrukció elemei: az előcsarnok, az összesen 504,4 m2 alapterületű földszinti nagyelőadók, a
kémiai laborok, a földszinti és a fel nem újított vizesblokkok rekonstrukciója, a szakági rekonstrukció által érintett
területek részleges rekonstrukciója, valamint a tetők teljes felújítása.A kivitelezési munka ütemezetten folyhat.
Az épület összes nettó alapterülete: 17 315,02 m2
A beruházás során megvalósítandó főbb mennyiségek:
1. festés készítése falon és mennyezeten: 51 000 m2
2. hideg- és melegburkolás készítés: 16 500 m2
3. álmennyezet készítése: 3 000 m2
4. lapostető szigetelés készítése 4 300 m2
5. nyílászárók beépítése ill. felújítása: 700 db
6. légkondicionálók szerelése: 700 db
7. ivóvíz vezeték szerelése: 3 000 fm
8. fűtési vezeték szerelése: 10 000 fm
9. tűzivíz vezeték szerelése: 740 fm
10. elektromos vezetékek elhelyezése: 270 000 fm
11. trafók és pincei főelosztók szerelése
12. 640 db helyiség felújítása, melyből a legnagyobb 252 fő befogadó képességű
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az eljárás a Kbt. 53. § (5)-(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.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított száznyolcvan (180) napon belül nem lép hatályba, úgy e
körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges
hatállyal felbontja.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(min. 0–max. 60 hó) 10
2 2.2. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max.
60 hó) 10
3 2.3. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max.
60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási
időszak európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő. További információt a
szerződéstervezet tartalmaz.
2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3. A 2.1-2.3.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt
dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2.1.-2.3. értékelési részszempont
szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül
is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint
kerül meghatározásra:
1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalék keret nélkül) - súlyszám: 70
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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 012 - 025439
(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: DE Természettudományi Kar épületének felújítása
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:
2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÁRS-95 Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12461866209
Postai cím: Diószegi Utca 32-34.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: keresztes.tamas@tars95.hu
Telefon: +36 309659252
Internetcím(ek): (URL) www.tars95.hu
Fax: +36 52438078
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Gyémánt-Net Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13684170209
Postai cím: Gábor Áron Utca 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
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Ország: Magyarország
E-mail: gyemantnet@gyemantnet.hu
Telefon: +36 304750144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Radel&Hahn Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10701489209
Postai cím: Kassai Út 92.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: tarj@radel-hahn.hu
Telefon: +36 302290035
Internetcím(ek): (URL) www.radel-hahn.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7528403500,00
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: építményvillamossági
műszaki vezetés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás eredményes.
Nyertes ajánlattevő: TÁRS-95 Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Diószegi Utca 32-34.,.adószám: 12461866209
Közös ajánlattevők: Radel&Hahn Zrt., 4028 Debrecen Kassai Út 92., adószám: 10701489209
Gyémánt-Net Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu Gábor Áron Utca 12., adószám: 13684170209
További beérkezett ajánlatok: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország
1095 Budapest, IX.,Hídépítő Utca 1-12,adószám: 25098367243, DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Karabély Utca 3. 11221/6,
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adószám: 24880521209, Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4025
Debrecen, Simonffy Utca 34-36. 8768/1 adószám: 12656770209, Egberstone Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4025 Debrecen, Piac Utca 53. 1/4., adószám: 13062233209
Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociálisszempontok.
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12474/2022)
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: 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: Hagymási Dóra Mária
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.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: Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások
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: BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000274212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98341140-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok
foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év/.
A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út) múzeumőrök és
pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok
ellátása:
- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok – 7 hónap/év,
- csak gondnoki feladatok – 5 hónap/év,
A részletezést a közbeszerzési útmutató 1. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) valamint a Műszaki
diszpozíció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 158203988,00 (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: BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

92500000-6

További tárgyak:
92521000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, Deák tér, aluljáró és
2000 Szentendre, Dózsa György út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása, valamint
a BKV Zrt. szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok
és csak gondnoki feladatok ellátása, vállalkozási keretszerződés keretében. A részletezést a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció tartalmazza.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati
mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi
adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A
megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel):
Múzeumok nagysága: Deák téri Földalatti Vasúti Múzeum mérete: kb. 350 m2 kiállítótér és kb. 110 m2 egyéb
helyiség. Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum mérete: kb. 2000 m2 szabadtéri, kb. 3000 m2 belső
kiállítótér valamint 220 m2 egyéb helyiség.
A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (1052 Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és
pénztárosok foglalkoztatása (minimum 4 fő), üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év
az alábbiak szerint:
- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum rendes nyitvatartási ideje alatt: egész évben
hétfő kivételével naponta 10:00-17:00 óra között (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint)
A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út 3.) múzeumőrök és
pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok
ellátása az alábbiak szerint:
- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum nyitvatartási ideje alatt: április 1. - október 31.
között, hétfő kivétel minden nap 10:00-17:00 óra között; minimum 7 fővel – 7 hónap/év (Műszaki diszpozícióban
foglaltak szerint),
- csak gondnoki feladatok ellátása a múzeum zárva tartása alatt: november 1 - március 31. között; – 5 hónap/év
(Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint).
Mindkét múzeumra érvényesen:
Fogalmak meghatározása:
Üzemeltetés fogalma: a Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, a múzeum kiszolgálása a múzeum
nyitvatartási ideje alatt, így a nyitvatartással szorosan összefüggő feladatok ellátása, különösen: nyitás és zárás,
látogatók fogadása, jegyárusítás (és kapcsolódó pénztárosi teendők) azzal, hogy az üzemeltetésbe beletartozik a
gondnoki feladatok ellátása (ennek fogalommeghatározását lásd lejjebb).
A szentendrei múzeum esetében az üzemeltetési feladatokhoz tartozik a járművek mozgatása is.
Gondnokság/gondnoki feladatok fogalma: jelen Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, alapvetően
a múzeum állapotának, biztonságának, infrastruktúrájának működési felügyeletét jelentő feladatok ellátása,
különösen a tulajdonos részéről érkező vagy egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok ellátása.
Üzemeltetési feladatok:
o A két múzeumban összesen minimum 11 fő foglalkoztatása biztosítja a két múzeum alapvető kiszolgálását:
&#61550; ebből legalább 4 fő pénztáros, (múzeumonként 2-2 fő) mindegyik pénztárosnak rendelkeznie kell a
pénztárosi teendők ellátáshoz szükséges végzettséggel,
&#61550; ebből legalább 1 főnek, legalább érettségi bizonyítvánnyal (végzettséggel) kell rendelkeznie, és
legalább 12 hónapnyi – az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelő – múzeumi gyakorlati
tapasztalattal, aki tárlatvezetések tartására és interaktív csoportfoglalkozások vezetésére kijelölhető,
&#61550; és a további 7 fő pedig a múzeumőri és egyéb feladatokat látja el.
o Mindkét múzeumban a múzeumi nyitvatartási időszakban (azaz a szentendrei múzeumban 7 hónapig, a Deák
téri múzeumban 12 hónapig) szükséges a dolgozók jelenléte, foglalkoztatása.
o A szentendrei múzeumban a zárvatartási időszak alatt a Vállakozó a gondnoki teendőket maga is elláthatja. E
feladatok ellátása nem igényel állandó jelenlétet a múzeumban.
Gondnoki feladatok az üzemeltetésen belül:
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o a feladatok része a BKV Zrt. részéről érkező egyéb, ad hoc jellegű, azonnali intézkedést igénylő és a
közintézményi üzemeltetés érdekében felmerülő feladatok ellátása,
o a feladatok része balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi teendők ellátása (egész
évben).
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki diszpozíció és az ajánlati árak táblázata (Útmutató 1. számú melléklete) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az M2. alkalmassági követelményben meghatározott, a teljesítésbe
bevonni kívánt 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalatáról (0 – 48 hónap) és ennek alátámasztásáról, vagy a
többlettapasztalat hiányáról (benyújtása 0 hónap tapasztalat esetén is kötelező) szakmai ajánlata részeként be kell
nyújtania az útmutatóban részletezett nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• legkésőbb a keretszerződés megkötéséig rendelkezni fog legalább 4 fő (2 fő/múzeum) szakemberrel, akik
pénztárkezeléshez szükséges végzettséggel rendelkeznek, és nyertessége esetén vállalja, hogy az előírt
szakemberekkel a teljesítés alatt folyamatosan rendelkezni fog,
• a teljesítés során a vonatkozó szabványokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb
hatósági előírásokat betartja.
• legalább 12 hónap jótállási időt vállal.
• a jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását 2 munkanapon belül megkezdi.
• 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;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében
meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 – 48 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő szempontok
szerint történik. Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
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1. szempont: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember
múzeumi többlettapasztalata (0 – 48 hónap) esetén egyenes arányosítás
2. szempont: Ajánlati összár (ÁFA nélkül; Ft/12 hónap/év és Ft/7 hónap/év és Ft/5 hónap/év) esetén fordított
arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati ár alacsonyabb.
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 051 - 133184
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-251/21. Rész száma: Elnevezés: BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kazi L-Mix Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23379176213
Postai cím: Szatmári Utca 42/a
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: kazilaszlo@freemail.hu
Telefon: +36 209365489
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: 146400000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 158203988,00
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
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
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nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (12397/2022)
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: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729325210
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mirkóczki Ádám Polgármester
Telefon: +36 36523775
E-mail: jogi@ph.eger.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eger.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás útépítés
Hivatkozási szám: EKR001016822021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

167

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Építési beruházás Útfelújítás 2 részben:
- 1. Rész Sas út II. ütem útfelújítás. Nem építési engedélyköteles beruházás
- 2. Rész Külsősor út felújítás, járda parkoló építés. Építési engedélyköteles beruházás
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a
közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazzák
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 219065034,00 (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: Sas út II. ütem útfelújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Sas út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Rész Sas út II. ütem útfelújítás
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,
szállítással, 50,1-200,0 m között 2100 m3.
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból
Természetes
szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT: 1514 m3
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- Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel,
tömörítés nélkül, IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig: 3406 m3
- Betonszegély bontása: 723 m
- Aszfalt útburkolat táblás bontása 243,5 m2
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 25+25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő:
3406 m3
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,
előregyártott
szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből 1835 m
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm
hosszú
előregyártott beton szegélyelemekből 832 m
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből 651 m
- AC-22 kötő (F) 193 m3
- Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes
permetezéssel, 4 m szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban, csatlakozó aszfalt burkolat
fűrészeléssel 54,7 m3
A beruházás nem építési engedélyköteles.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem
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 az egyes gazdasági szereplők vagy
termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.
Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden
esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a
közbeszerzési dokumentumok,a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1.1) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság
keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min
0, max 36 hó) 10
2 Az M1.2) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az
ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 Az M1.3) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az
ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban a szerződés időtartama tekintetében megadott 150 nap alatt 150 naptári napot ért,
azonban ennek megadására az EKR releváns pontjában technikai okokból nincs lehetőség.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: fordított arányosítás Minőségi szempontok: egyenes
arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Külsősor út felújítás, járda parkoló építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Külsösor út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. Rész Külsősor út felújítás, járda parkoló építés:
Útfelújítás:
- Betonszegély bontása 723 m
- Aszfalt útburkolat táblás bontása: 243,5 m2
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 741,2m3
- Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 54 m
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,
előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő,
kiemelt, 25/30/15 cm 760 m
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm
hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm:
492 m
- AC-22 kötő (F) 193 m3
- Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes
permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11/F kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban, csatlakozó aszfalt
burkolat fűrészeléssel 282 m3
- Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel 16 m2
Parkolóépítés:
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 25+25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő 3406
m3
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,
előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő,
kiemelt, 25/30/15 cm 1075 m
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm
hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm:
340 m
Járdaépítés:
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 88 m3
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- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből 651 m
- Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes
permetezéssel, 4 m szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban, csatlakozó aszfalt burkolat
fűrészeléssel 54,7 m3
A beruházás építési engedélyköteles.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem
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 az egyes gazdasági szereplők vagy
termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.
Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden
esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a
közbeszerzési dokumentumok,a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1.1) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság
keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min
0, max 36 hó) 10
2 Az M1.2) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az
ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 Az M1.3) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az
ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban a szerződés időtartama tekintetében megadott 120 nap alatt 120 naptári napot ért,
azonban ennek megadására az EKR releváns pontjában technikai okokból nincs lehetőség.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: fordított arányosítás Minőségi szempontok: egyenes
arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 221 - 581301
(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: Sas út II. ütem útfelújítás
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 - 022263 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Külsősor út felújítás, járda parkoló építés
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:
2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
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Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 217623667,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 219065034,00
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: Elektromos munkák
részfeladatai; Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése (MV-ÉV), Tervezési
feladatok, Geodéziai feladatok, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos
munkarészek, Szakfelügyeletek, Fuvarozási részfeladatok, Hulladékkezelés, Őrzés-védelmi feladatok,
Bontási- és építés előkészítési munkák részfeladatai
Útépítési munkák részfeladatai, Csapadékvíz elvezetés építési munkák részfeladatai, Vízvezeték bontásiépítési munkák részfeladatai, Fedlapok és egyéb szerelvények szintbe- és áthelyezése, Aknalefedések
részfeladatai, Közvilágítási hálózat bontási/ építési munkák feladatai, Vasútépítési, vasúti átjáró építési
részfeladatok
Ideiglenes-, és végleges forgalomtechnikai munkák, Detektor kiépítésének részfeladatai, Jelzőlámpa
bontási, telepítési, programozási, szabályozási, összehangolási munkáinak feladatai, Környezetvédelmi
részfeladatok, Irtási és fakivágási, szabályozási munkák részfeladatai, Növénytelepítési munkák
részfeladatai, Kivitelezést elősegítő részfeladatok, Egyéb általános feladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Rész vonatkozásában a vállalkozási szerződés nem került megkötésre, mert a nyertes ajánlattevő, a
FRENYÓ ÉS TÁRSAI Épitőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nem írta alá a
vállalkozási szerződést.
Ajánlattevők nev , címe, adószáma: 1. Rész Sas út II. ütem útfelújítás
1.1 Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) Székhelye:
1133 Budapest Váci Út 76. 27972685-2-41
1.2. Ajánlattevő neve: FRENYÓ ÉS TÁRSAI Épitőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 3300 Eger Knézich Károly Utca 32/A fsz.1 5171/A/1 11164030-2-10
1.3 Ajánlattevő neve: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Magyarország 3300
Eger, Kistályai Utca 18. 12943968-4-10
2. Rész Külsősor út felújítás, járda parkoló építés
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2.1. Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) Székhelye:
1133 Budapest Váci Út 76. 27972685-2-41
2.2 Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73. 14904134-2-44
2.3. Ajánlattevő neve: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye:
3300 Eger Kistályai Utca 18. 12943968-4-10
2.4. Ajánlattevő neve: FRENYÓ ÉS TÁRSAI Épitőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 3300 Eger Knézich Károly Utca 32/A fsz.1 5171/A/ 11164030-2-10
2.5 Ajánlattevő neve: Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: Magyarország 3352
Feldebrő, Vörösmarty Mihály Út 25. 23577893-2-10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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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Fons Sacer belső egyházi jogi személy (12597/2022)
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: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosítószám: 18272839241
Postai cím: Margit Körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila
Telefon: +36 306394965
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ferencesek.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: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
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: Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése
Hivatkozási szám: EKR000692612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

177

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez
kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium
és Kollégium épületét a Kossuth utca felőli oldalon szabvány FIBA minősítésű kosárlabda csarnok építésével
kívánja bővíteni. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A bővítés során új tantermek és
közösségi területek alakulnak ki. A tornacsarnok tetején intenzív zöld tető létesül, többfunkciós felhasználással.
A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hőés füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal
rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók
létrehozása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3568256157,00 (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: Esztergom-Ferences Gimnázium tornacsarnok kivitele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212222-8
45212230-7
45214200-2
45223300-9
45236250-7

Kiegészítő szójegyzék
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45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2.
helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez
kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és
Kollégium épületét a Kossuth utca felöli oldalon kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda
pályának meg kell felelnie meg az MKOSZ versenyszabályoknak, oly módon, hogy az a hitelesítés után alkalmas
legyen utánpótlás megyei és regionális továbbá felnőtt max. II. osztály játékok lebonyolítására. A kosárlabda
csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A tornacsarnok tetején intenzív zöldtető létesül, többfunkciós
felhasználással.
A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hőés füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal
rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók
létrehozása.
Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium műemléki védelem alatt áll (Nyilvántartási
azonosító: 6176, 6177, 16190, törzsszám: 2311, 2316, 2316). A kivitelezési munkákat az épületegyüttesben
elhelyezkedő gimnázium, kollégium, valamint ferences rendház és ferences szociális otthon folyamatos működése
mellett és akadályoztatása nélkül kell elvégezni.
Kivitelezés alapvető műszaki jellemzői:
A nyertes ajánlattevő feladata 2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú
ingatlanon új, cca. 3.500-3.900 m2 nettó alapterületű épületbővítés kivitelezése.
Az eljárás keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére kerül sor:
1. Alépítményi munkák
• Elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc két rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül,
vízszintes felületen – 650 m2
• Talajjavító réteg építése, régészeti terület visszatöltése lavírsíkig, tartószerkezeti tervek szerinti specifikáció
szerinti vagy egyenértékű töltőanyaggal – 612 m2
• Fejtett humusz és föld felrakása szállítóeszközre, géppel – 986 m3
• Munkagödör földkiemelése – 3719 m3
• Betonacél helyszíni szerelése – 34 t
• Talajnedvesség elleni szigetelés – 1594 m2
2. Építőmesteri munkák
• Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése – 795 m3
• Vasbetonfal készítése – 811 m3
• Oldalfalvakolat készítése – 1252 m2
3. Szakipari munkák
• Felület előkészítése, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően – 3450
m2
• Úsztatott esztrich vagy fűtőesztrich, hő- vagy hangszigetelésen, gépi feldolgozással – 2898 m2
• Gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből– 1762 m2
• Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés falon– 4179 m2
• Diszperziós festés– 8358 m2
• Hő- és hangszigetelés elhelyezése bármely épületszerkezetben, alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően –
5521 m2
• Lapostető hő- és hangszigetelése – 2252 m2
• Csapadékvíz elleni szigetelés– 6432 m2
• Kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot hőszigetelő lemez – 1463 m2
• Homlokzati nyílászárók és függönyfalak – 92 db
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• Belső nyílászárók – 100 db
4. Környezetrendezési munkák
• Aszfalt járdaburkolat bontása depóniába – 259 m2
• Térkőburkolat készítése – 372 m2
• Örökzöld cserjék telepítése terv szerinti mérettel – 202 db
• Aszfalt burkolat bontás alépítménnyel– 840 m2
5. Behajtó közlekedéstechnikai munkák
• Földmű vízszintes felületének rendezése, a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül – 32 m2
• Öntöttaszfalt (MA-8) terítése meglévő soványbeton alapra – 133 m2
6. Épületgépészet
7. Épületvillamosság
a) erősáramú rendszerek
• Merev, sima falú műanyag védőcső elhelyezése –6100 m
• Beton födémdoboz – 362 db
• Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben – 40 730 m
• Lámpatestek – 839 db
b) gyenge áramú rendszerek
• Cat6a S/FTP 550/23s MHz 4P fali kábel LSOH-1, FRNC, kék - CCXEDR-D0047-C003-L7 – 24000 fm
• MÜII védőcső oldalfalba/födémbe süllyesztve, szerelvényekkel, bilinccsel – 6150 fm
c) BMS munkák
• Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör rézvezetővel, PVC érszigeteléssel – 3550 fm
• Erősáramú jelző- és vezérlőkábel sodrott rézvezetővel, lágy PVC érszigeteléssel – 8180 fm
8. Konyhatechnológiai munkák
• Kiszolgáló pult – 1 db
• Oldalsó és hátsó pult – 3 db
• Öltözőszekrény - 2 fakkos – 2db
9. Felvonó
• L1 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten – 1 db
• L2 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten – 1 db
10. Sporttechnológia
• Függőleges mozgatású, elektromos térelválasztó szerkezet (fogadó szerkezettel), komplett, szerelve beüzemelve
– 1 készlet
• Küzdőtéri padozat (pont + felület elasztikus) – 704 m2
• Pályavonalak kitűzése, felfestése – 444 fm
• Bordásfalak (egyszakaszos) beépítés, rögzítő szerkezettel, komplett – 29 db
11. Meglévő épület átalakítási munkái
• Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötéssel – 67 db
• Diszperziós festés, műanyag bázisú vizes-diszperziós festés alapozása és két rétegben falon – 4374 m2
• Oromfal magasítás hő- és hangszigetelése, egyhéjú, fordított rétegrendű tető hőszigetelése – 28,5 m2
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás)
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy
eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra 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.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági
követelményen felüli köznevelési sportlétesítmények kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata
(projektek száma min. 0 db; max. 5 db) 8
2 Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli
mélyalapozási munkák elvégzésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db;
max. 5 db) 8
3 Jótállás vállalt többletidőtartama (min. 0 naptári hónap, maximum 36 naptári hónap) 10
4 Ajánlattevő vállalja EURO III vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, személyi állományt
vagy építőipari alapanyagot szállító gépjárművek alkalmazását a munkaterületen (Igen/Nem) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, a kiadott
költségvetés XVI. munkalapján az 1.-9. tételekben részletezett egyes épületvillamossági munkákra,
régészeti bemutatóablakra, lakatos és üvegszerkezetekre (Opciós Tételek I.), illetve a kiadott költségvetés
XVI. munkalapján az 10.-70. tételekben meghatározott asztalos szerkezetre, kerti bútorokra és eszközökre,
sporttechnológiára, sporteszközökre és kondícionálótermi eszközökre (Opciós Tételek II.) opciós jogot
köt ki, figyelemmel arra a körülményre, ha Ajánlatkérő a fent nevezett kivitelezési munkákra vonatkozóan
a projekt fedezetéül szolgáló támogatás terhére anyagi fedezettel nem rendelkezne. Az opciós jog
gyakorlására Ajánlatkérő az Opciós Tételek I. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30
(harminc) napon belül jogosult, valamint az Opciós Tételek II. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől
számított 15 (tizenöt) hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy az opciós tétellel
érintett munkákra igényt tart-e).
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) Kiegészítés a felhívás II.1.6) pontjához: A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés
tárgyának jellege (épületbővítés kosárlabda csarnok építéssel és környezetrendezéssel) nem teszi lehetővé a
részekre történő ajánlattételt, az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, egységes épület) miatt azok
egymástól elválaszthatatlanok, műszaki és gazdasági egységet képeznek és komplex megvalósítást igényelnek.
Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemek, a munkavégzés időbeli feltételei alapján a részekre
történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl.
organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne
szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszíneken ellehetetlenítené a kivitelezést és az
épületegyüttesben működő intézmények működését, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz
felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. Ajánlatkérőnek ésszerű és méltányolható gazdasági
érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 133 - 352563
(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: Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése
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:
2022/06/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
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Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
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: 3568256157,00
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: Épületgépész felelős
műszaki vezetői feladatok ellátása; épületgépészeti munkák részfeladatai; épületvillamossági felelős
műszaki vezetői feladatok ellátása; épületvillamossági munkák részfeladatai; kertészmérnöki munkák
elvégzése; környezetrendezési feladatok ellátása; kertészeti munkák részfeladatai; cölöpalapozási
munkák részfeladatai; szerkezetépítési munkák részfeladatai; építőmesteri munkák részfeladatai; szakipari
munkák részfeladatai; belsőépítészeti munkák részfeladatai; felvonó kivitelezési munkák részfeladatai;
sporttechnológiai munkák részfeladatai; konyhatechnológiai munkák részfeladatai.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:
- Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.;
25098367-2-43)
2.) A közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlattevő neve, címe és adószáma:
- CONFECTOR Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Pomázi út 11.; 10491496-2-41)
és SAMPO CONSULT Építőipari,Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös
ajánlattevők (2071 Páty, Körtés utca 3.; 12015252-2-13)
3.) Fentieket meghaladóan a közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők neve, címe és
adószáma:
- BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E. lház. 1.
em.; 11732167-2-41)
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- Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő (1112 Budapest, Rózsatő utca 10.;
14400276-2-43)
A közbeszerzési eljárás során értékelési részszempontként és szerződéses feltételként figyelembevételre
kerültek környezetvédelmi szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona (12332/2022)
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: Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
Nemzeti azonosítószám: 15490782242
Postai cím: Halom Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sármai Józsefné
Telefon: +36 12607172
E-mail: halomgv@halomotthon.hu
Fax: +36 14317944
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://halomotthon.hu/wp/
A felhasználói oldal címe (URL): http://halomotthon.hu/wp/
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: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000143642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

186

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyag beszerzése adásvételi szerződés keretében 2022
1. rész: Sertés és marha hús és húskészítmények - 13 895 kg
2. rész: Baromfi húsok és húskészítmények - 4 849 kg
3. rész: Mirelit áru - 14 931 kg
4. rész Zöldség, gyümölcs, tojás - 49 810 kg; 34 280 db; 10 420 csomó
5. rész: Pékáru - 30 179 kg; 63 075 db
6. rész Tej és tejtermék - 103 690 db; 5 690 kg; 13 064 liter; 1 008 doboz; 580 csomag
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25352340,00 (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: Sertés és marha hús és húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15111100-0
15113000-3

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

187

15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Sertés és marha hús és húskészítmények – 13 895 kg
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Baromfi húsok és húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15112100-7
15130000-8
15131500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Baromfi húsok és húskészítmények - 4 849 kg
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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: Mirelit áru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15331100-8

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Mirelit áru - 14 931 kg
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:

15331100-8
15331400-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész Zöldség, gyümölcs, tojás – 49 810 kg; 34 280 db; 10 420 csomó
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15811000-6

További tárgyak:
15811100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Pékáru - 30 179 kg; 63 075 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej és Tejtermék
Rész száma: 6

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

190

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész Tej és tejtermék – 103 690 db; 5 690 kg; 13 064 liter; 1 008 doboz; 580 csomag
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

191

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 032 - 081470
(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: Sertés és marha hús és húskészítmények
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 - 002695 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Baromfi húsok és húskészítmények
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 - 002695 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Mirelit áru
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 - 002695 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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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 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4-6/68/2022 Rész száma: 4 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13755450,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4-6/67/2022 Rész száma: 5 Elnevezés: Pékáru
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:
2022/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27328172213
Postai cím: Király Utca 3.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kiralysuto@gmail.com
Telefon: +36 303294010
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: 11596890,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Tej és Tejtermék
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 - 002695 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

196

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Sertés és marha hús és húskészítmények számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 1 - Sertés és marha hús és húskészítmények elnevezésű része
vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő 2022. május 25. napján az
eljárás 1. részét a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.;
2 - Baromfi húsok és húskészítmények számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 2 - Baromfi húsok és húskészítmények elnevezésű részében
egyetlen ajánlat sem érkezett, Ajánlatkérő 2022. május 25. napján az eljárás 2. részét a Kbt. 75. § (1)
bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
;
3 - Mirelit áru számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 3 - Mirelit áru elnevezésű része vonatkozásában kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő 2022. május 25. napján az eljárás 3. részét a Kbt. 75. § (1)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.;
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;
;
6 - Tej és Tejtermék számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 6 - Tej és Tejtermék elnevezésű része vonatkozásában kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő 2022. május 25. napján az eljárás 6. részét a Kbt. 75. § (1)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
A nyertes ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolása:
4. rész:
- kisvállalkozás
5. rész:
- kisvállalkozás
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18§-ban meghatározott információk:
1. rész:
Székely és Társa Kereskedelmi Kft., 5000 Szolnok, Batthyány Utca 32. 13546849-2-16
3. rész:
Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/A,
10828694-2-13
Székely és Társa Kereskedelmi Kft., 5000 Szolnok, Batthyány Utca 32. 13546849-2-16
4. rész:
M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6782 Mórahalom, Röszkei út 48., 11392929-2-06
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1157 Budapest, Nyírpalota Út
5. fszt. 2., 14492846-2-42
Telek és Mészáros Szolgáltató kft., 2193 Galgahévíz, Fő út 87., 26637271-2-13
5. rész:
Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2330 Dunaharaszti, Király utca 3.,
27328172-2-13
Takács és Társa Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 3533 Miskolc, Kerpely Antal Utca
36., 11447108-2-05
6. rész:
Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger, Sas utca 60., 11067555-2-10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Mórahalom Városi Önkormányzat (12543/2022)
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: Mórahalom Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726731206
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán
Telefon: +36 62281022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +36 62281039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.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: Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000915382021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés szolgáltatásmegrendeléssel " Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban
A kiállítás berendezésének tervezése és a teljesítéshez szükséges a eszközök leszállítása, beállítása, összeszerelése
a teljesítés helyén, valamint a kiállítás működtetéséhez szükséges filmek, élmény elemek, szöveges tartalmak
elkészítése.
Csak gyári új eszközök szállíthatók (nem használt, nem bemutató darab).
A teljesítést követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 36
hónap teljes körű jótállást kell biztosítani az eszközökre (hosszabb idejű jótállás értékelési szempont).
A Gólyamenedékház Látogatóközpont kiállítóterében, a kör alakú előadóteremben, illetve a külső-, és belső
tanösvényeken, modern és egyben kreatív eszközökkel a helyi növény-és állatvilág sokszínűségére szeretnénk
felhívni a figyelmet. Interaktív, szórakoztató mégis oktató jelleggel kívánjuk prezentálni azokat a természeti
jelenségeket, amelyek a különböző évszakokhoz köthetők. Célunk az, hogy egész éven át egyedi élményeket és
értékeket közvetítsünk látogatóink számára.
Tematika:
1. A Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Déli-Homokhátság HUKN20008 Natura 2000 területek ismertetése
2. Homoki erdők
3. Nyílt homoki gyepek
4. Zárt homoki gyepek
5. Láprétek
6. Lápok, mocsarak
7. Szikes tavak, szikes rétek
8. A térség fokozottan védett fajai (európai jelentőségű)
9. A homokhátsági tanya, tanyaudvar, gazdálkodási forma
10. Bivaly
11. Fehér gólya
12. Földikutya
13. Gólya Mentőközpont bemutatása (Látogatóközpont részét képező).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 143000000,00 (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)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39154000-6

További tárgyak:

79530000-8

Kiegészítő szójegyzék

79822500-7
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6782 Mórahalom, külterület 0188/21. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés szolgáltatásmegrendeléssel " Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban
A kiállítás berendezésének tervezése és a teljesítéshez szükséges a eszközök leszállítása, beállítása, összeszerelése
a teljesítés helyén, valamint a kiállítás működtetéséhez szükséges filmek, élmény elemek, szöveges tartalmak
elkészítése.
Csak gyári új eszközök szállíthatók (nem használt, nem bemutató darab).
A teljesítést követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 36
hónap teljes körű jótállást kell biztosítani az eszközökre (hosszabb idejű jótállás értékelési szempont).
A Gólyamenedékház Látogatóközpont kiállítóterében, a kör alakú előadóteremben, illetve a külső-, és belső
tanösvényeken, modern és egyben kreatív eszközökkel a helyi növény-és állatvilág sokszínűségére szeretnénk
felhívni a figyelmet. Interaktív, szórakoztató mégis oktató jelleggel kívánjuk prezentálni azokat a természeti
jelenségeket, amelyek a különböző évszakokhoz köthetők. Célunk az, hogy egész éven át egyedi élményeket és
értékeket közvetítsünk látogatóink számára.
Tematika:
1. A Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Déli-Homokhátság HUKN20008 Natura 2000 területek ismertetése
2. Homoki erdők
3. Nyílt homoki gyepek
4. Zárt homoki gyepek
5. Láprétek
6. Lápok, mocsarak
7. Szikes tavak, szikes rétek
8. A térség fokozottan védett fajai (európai jelentőségű)
9. A homokhátsági tanya, tanyaudvar, gazdálkodási forma
10. Bivaly
11. Fehér gólya
12. Földikutya
13. Gólya Mentőközpont bemutatása (Látogatóközpont részét képező).
Tételes feladatok:
1. Projekt előkészítés
- projekt előkészítés 1 db
2. Installációk tervezése
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2.1. vázlatterv 1 db
2.2. kiviteli tervek 1 db
3. Installációs elemek
3.1. Grafikai elemek tervezése
- Padló grafikai tervezése 70m2
- Pilonok grafikai tervezése 90m2
- Komplex grafikai elemek tervezése 110m2
- Egyszerű grafikai elemek tervezése 140m2
- Infografika tervezése 90m2
3.2. Installációs elemek
- Kiállítás világítás tervezés 1db
- Kiállítás világítás eszköz 1db
- Pilonok kialakítása, beszerelése 3db
- Gyerekjátékok 7db
- Padló matrica nyomtatás 70m2
- Falgrafika nyomtatás 400m2
- Installációs elemek összeállítása 1db
- Plexi installációs elemek a kiállítás teljes területén. 100m2
4. Filmek
4.1. Animációs film gyártás Animált oktatófilm, egyedi grafikai/2D/3D tervezéssel, animálással természeti (növény,
állat) jelenségek demonstrálására. 10perc
4.2. Természetfilm gyártás Filmgyártás a KNP területén, 4K felbontás, drón/speciális kamerák/operatőri/
hangmérnöki munkával. 60db
5. Élmény elemek
5.1. Hangharang Természeti hanghatások bemutatása akusztikai eszközökkel (hangszóró, hangharang belső
kialakítása a hang irányítására), a látogatók a hangharang alatt egyedileg állítható hanghatásokat kapjon. 3db
5.2. Terepasztal A tanyaudvar szerkezetét bemutató 3D makett (3D szkenneléssel, modellezéssel, színes
nyomtatással.) 1db
5.3. 3D nyomtatott makettek. Demonstrációs célú, kipróbálható, megfogható makettek. 6db
5.4. Futóhomok terepasztal Demonstrációs célú sűrített levegős futóhomok szimulációs terepasztal. 1db
6. Körpanoráma vetítés
6.1. 360 fokos drónvideó Drónról forgatott, 360 fokos technológiával a gólya röptét követő felvétel. 2db
7. Mobil App és Augmented Reality
7.1. Mobil Guide Mobil applikáció kép, szöveg, hang, AR tartalmak közvetítésére QR kód alapon. 1db
7.2. AR tartalmak Statikus AR tartalmak 20db
8. Szöveges tartalmak
8.1. Magyar nyelv, korrektúra A kézhez kapott szakmai tartalom nyelvi lektorálása, korrektúrázása. 75000 karakter
8.2. Angol fordítás, nyelvi korrektúra A magyar nyelvű tartalom angol nyelvre fordítása. 75000 karakter
8.3. Szerb fordítás, nyelvi korrektúra A magyar nyelvű tartalom szerb nyelvre fordítása szakmai fordítóval. 75000
karakter
8.4. Hangfelmondás, magyar A magyar nyelvű szöveg hangfelmondása. 75000 karakter
8.5. Hangfelmondás, angol Az angol nyelvű szöveg angol nyelvű hangfelmondása. 75000 karakter
8.6. Hangfelmondás, szerb A szerb nyelvű szöveg szerb nyelvű hangfelmondása. 75000 karakter
8.7. Táblák UV álló, cserélhet táblák a külső tanösvényekre, A4 méretben. 70 db
9. Gólyaszobor
Gólya szobor 2,1m 3d nyomtatott szobor a bejárathoz 1db
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza.
Az ajánlattevők kötelesek megadni a megajánlott eszköz gyártóját és típusjelölését, valamint származási helyét
(a táblázatban), továbbá a táblázat kitöltésével adjanak olyan részletes műszaki leírást, amelyből a minimum
követelményeknek való megfelelés megállapítható.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás ideje 36 hó + …….. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP Plusz
II.2.14) További információ:
A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, utófinanszírozással:
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3. Környezetés természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi beruházások – a külterületi
zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk
kötődő természeti és táji értékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című
felhívásra benyújtásra kerülő támogatási kérelem.
Támogatás intenzitása: 100,000%
FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS
Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban rögzített teljes
műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére.
Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést,
azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer,
a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül). Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az
igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Ajánlatkérő eredményt csak a támogatás elnyerése ismeretében
hirdet, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján a legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevő fenntartja az
ajánlatát.
Amennyiben a pályázati felhívás előírja a feltételes szerződés meglétét, úgy szerződés megkötése esetén annak
időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási szerződés elnyerése, illetve
egyéb forrás bevonásának sikere és a kivitelezés idejének projektzáráson belüli megvalósíthatósága (Kbt. 135. §
(12) bekezdés). A feltételek beálltáról az ajánlatkérő az ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.
Abban a nem várt esetben, ha a támogatásról szóló döntés a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül sem
kerül kihirdetésre, úgy ez a feltétel semmissé válik, azaz a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll
rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből
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:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 250 - 660153
(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: Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/15 (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: Printer Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25772283213
Postai cím: Dózsa György Utca 11
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
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E-mail: printerfarm@protonmail.com
Telefon: +36 209151713
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: 116876000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 143000000,00
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 Összegezés megküldésének ideje: 2022.05.26.
Az ajánlattevő: Printer Farm Kft. 2724 Újlenygel, Dózsa Gy. u. 11. asz:25772283-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (1)(12)
bekezdés 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
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Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (12535/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271000
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://budapest.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény

209

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
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: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Délpesti szennyvíztiszt. telep fejlesztés (KDVV7)
Hivatkozási szám: EKR001618512021
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) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések
– I. ütem” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint (KDVV7)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Délpesti szennyvíztiszt. telep fejlesztés (KDVV7)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39350000-0

További tárgyak:

45200000-9
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Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232423-3
45233223-8
45233228-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–
2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja
többek között a szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások
lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Jelen beruházás keretében, az indikatív tervek szerint az alábbi létesítmények, illetve beavatkozások
megvalósítása tervezett a technológia fejlesztéséhez:
BIOFOR „N” szűrők bővítése:
- szűrőfenék szerkezetének (szűrőfenék és oldalfal) tömítése, rozsdamentes szögvas zárókeret felhelyezése, a
szűrőanyag elfolyásának megakadályozására,
- speciális szűrőgyertyák beszerzése, elhelyezése,
- 30 cm vastag biológiai hordozót használó BIOLIT szűrő támréteg (fixtöltet), egyenletes szemeloszlású
gömbölyített folyami kavics beszerzése, betermelése,
- Biolit – BNR® 2-4 mm, vagy ezzel egyenértékű szűrőtöltet (fixtöltet) – beszerzése, betermelése (3*650 m3),
- zsilipnyílások (3) kibontása, zsilip tábla elhelyezése,
- meglévőkkel azonos, automata működésű töltetvisszatartó szűrők beépítése,
- medencék lemezes oldalfal magasítása – 600 mm magas, KO acél habterelő lemez,
- pneumatikai rendszer bővítése,
- mennyiségmérők, fenéknyomásmérők beépítése,
- oldott oxigénmérők beépítése (10 db),
- öblítőlevegő ellátás fejlesztéséhez (4 légfúvós üzemeléshez) új öblítő légfúvó beszerzése, telepítése, csőrendszer
kapacitás bővítése
- gázmotoros gépházi ideiglenes energiaellátás létesítése udvartéri kábelezéssel, szükség esetén vételezési cella
kiépítése,
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- II. sz. Trafóház fejlesztése, átalakítása (transzformátorcserék 2 db 1600 kVA-ről - 2500 kVA-re, két lépcsőben,
ideiglenes konténeres elosztó gyártásával, telepítésével együtt,
- villamos berendezések, kábelezési, szerelési munkák,
- folyamatirányítási rendszer bővítése, mérés-, irányítástechnika, PLC és PC rendszer cseréje, bővítése, meglévő
SCADA rendszerhez illesztése, PLC program módosítása,
Záporvízzel higított szennyvíz rács műtárgy:
Az új higított szennyvíz rács műtárgy a Budapest – Kelebia vasúti fővonal alatti áteresz alvízi kitorkolófeje után, a
záportározóból és az előmechanikai műtárgy homokfogója után érkező visszavezető csatornák torkolatai között
kerül kialakításra a Népjóléti-árokban. A rendelkezésre álló árok hossz kb. 105 méter.
A Népjóléti-árokban egy kettős „U” alakú, 3 „folyosós” nyílt csatornát kell kialakítani, melynek belső falai
önműködő tisztítószerkezettel bíró oldalráccsal látandók el. A folyamatosan működő szennyvíztelep mellett
a belső csatorna végpontjába sík függőleges rácsot kell elhelyezni, amely a teljes rácsszemét kiemelési és
kőfogási feladatot el tudja látni és kis vizeknél a szűrési feladatot megoldja. A feladat részei továbbá az építészeti,
gépészeti, elektromos és irányítástechnikai munkák ellátása is.
A felső hígított szennyvíz leválasztóba zápor idején befolyó maximális szennyvíz térfogatáram:
Qmax, zápor = 48.300 m3/h.
Ebből a telepre bevezethető maximális szennyvíz mennyiség:
Qmax, telepre = 15.056 m3/h.
A Népjóléti-árokkal párhuzamosan haladó, soroksári DN300-as szennyvíz nyomócső kiváltása szükséges kb. 105 m
hosszon.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek
elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb
előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember
bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének
időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakemberrel.
Részletesen: KD.
(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. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 32
2 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek
keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai
tap. (hónap, max: 36, min 0) 8
3 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
4 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési
vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
5 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min:
0) 8
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
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: uniós és/vagy hazai
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További
információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.
II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.
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 255 - 672832
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Délpesti szennyvíztiszt. telep fejlesztés (KDVV7)
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Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 026337 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívást visszavonja, a
visszavonásról hirdetményt adott fel és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven
benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást
a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás
ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).
13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
14. A nyertes AT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 1
milliárd Ft/év és min. 300 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással
(CAR) valamint min. 200 millió Ft/év és min. 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján szerződés
hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontra kell a nyertes ajánlattevőnek
rendelkezésre bocsátania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással
nyertesség esetén rendelkezni fog.
15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre
rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott
szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz.
teljesítésének teljes időtartamára.
16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul
és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában
meghatározott címen.
17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos
ajánlati kötöttséget ért;
18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
20. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a
keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.
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21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári
napot ért.
22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.
23. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás
közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek
aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR
működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.
24. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
25. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
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a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (12536/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271000
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://budapest.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
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Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
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: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest szennyvíz fejlesztés (KDVV6)
Hivatkozási szám: EKR001616862021
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) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében „A hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljes körű csatornázásának
biztosítása érdekében” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint (KDVV6)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest szennyvíz fejlesztés (KDVV6)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

39350000-0
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Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232423-3
45233223-8
45233228-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest II., III., IV., XII., XVI., XVII., XXII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–
2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja
többek között a szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások
lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
A projekt keretében az alábbi, jelenleg ellátatlan területek csatornahálózatba való bekapcsolása érdekében az
alábbi szakaszok kiépítése tervezett:
Kerület//Utca//Szakasz//Hossz (fm)//Átmérő, csőanyag//Gravitációs bekötés
(db)//Házi átemelő (db)
II.//Patakhegyi út//Patakhegyi út 53 - Üvegház u. 22.//60,41//DN 315
KG-PVC//3////Törökvész út//Törökvészi út 129-133//47,46//DN400
KG-PVC//3//III.
//Gúla utca//Sz-1-1-2-1 (hrsz 22618, Gúla utca)//380//DN 315
KG-PVC//6//12
//Jutas - Kópé utca//SZ -1-1-2-2 (Jutas 7-Ürömhegyi lejtő)//464//DN 315
KG-PVC//10////Doromb utca//SZ-1-1-2-2-1(Doromb u. 22255/6-Kópé u.)//175//DN 315
KG-PVC//6//5
IV.//Lorántffy Zsuzsanna utca (hrsz. 72292)//Lorántffy Zsuzsanna utca 15.
( hrsz. 70496/4)
és Lorántffy Zsuzsanna utca 20. (hrsz. 70489)//67,5//DN 315
KG-PVC//1//-
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//Mildenberger utca
(hrsz. 74231)//Mildenberger utca 13. (hrsz. 74220) és Mildenberger utca 21. (hrsz. 74228)//66,6//DN 315
KG-PVC//2//XII.//Pagony utca//Pagony utca 2-22//177,8//DN 315
KG-PVC//12////Pinty utca//Pinty u 18 - Abigél u.//190//DN 315
KG-PVC//10//XVI.//Pesti Határút (24-25/a)//Pesti Határút 21-25/a//73//DN 315
KG-PVC//2////Ida utca 95//Ida u. 95. - Wesselényi u.//39//DN 315
KG-PVC//1//XVII.
//Ferihegyi út//Rákospatak - Liget sor//224//DN 315
KG-PVC//8////Ferihegyi út//Rákospatak - Liget sor (D 75 KPE)//196,31//D75 KPE//-////Ferihegyi út//kisközösségi átemelő 1 db.//-//-//-////Tisza István utca
SZ 1-0-0//Lilaakác utca - Átemelő tp. (Lőrinci út)//261//DN 315
KG-PVC//6////Kertművelő utca - Domború -u. SZ-1-1-0//Lőrinci út - Tisza I. utca//352,5//DN 315
KG-PVC//27////Golyófogó utca SZ1-1-1//Kertművelő utca - 137857/4 hrsz-ú ingatlanig//142//DN 315
KG-PVC//10////Kertművelő u. - Lilaakác u.
SZ-1-2-0//Kertművelő utca - Tisza István utca//264//DN 315
KG-PVC//15////Bojt utca 1.//Bojt 2 utcától//174,5//DN 315
KG-PVC//7////Bojt utca 2.//Tanár utca - Bojt 1 utca//116,5//DN 315
KG-PVC//5////Lantos utca//Lantos utca 20. - Lantos utca 12. (BKISZ VI. programban a 20.-ig megépült.)//82//D90 KPE//-//3
//513. utca//513. utca 7. - 516. utca//70,3//DN 315
KG-PVC//2//XXII.//Dénár utca//236606/1, 236603/1 és 236603/1 hrsz//56//DN 315
KG-PVC//5////Vasút utca//Vasút u. 8. - Budafoki út//87//DN 315
KG-PVC//3//Épül összesen:
Gravitációs gerincvezeték: 3441,11 fm DN 315 KG-PVC
47,46 fm DN 400 KG-PVC
Nyomott vezeték: 82,0 fm D90 KPE
196,31 fm D75 KPE
Házi bekötés összesen: 164 db (ebből gravitációs 144 db)
Házi átemelő: 20 db
Kisközösségi átemelő*: 1 db
* közösségi kisátemelő, 2 db 2,91 l/s kapacitású szivattyúval, akna méret: 6,8 m, aktív biofilterrel.
Az ajánlati áron belül, külön is szerepeltetendő, sávoson felüli úthelyreállítás költsége (nem elszámolható) tételek,
az alábbiak szerint:
A XVII. kerület Ferihegyi út (Rákos-patak - Liget sor közötti) és a Ligetsor esetén minden megbontott forgalmi sáv
teljes szélességben helyreállítandó (sávoson felüli úthelyreállítás becsült területe 800 m2)
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A XVI. kerület Ida utcában az útburkolat teljes pályás helyreállítása szükséges (sávoson felüli úthelyreállítás becsült
területe 200 m2)
Fenti tételeket két kerületre bontva (XVII. és XVI. kerület) külön-külön szükséges megadni.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek
elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb
előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember
bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének
időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakemberrel.
Részletesen: KD.
(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. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 32
2 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek
keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai
tap. (hónap, max: 36, min 0) 8
3 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
4 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési
vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
5 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min:
0) 8
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
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: uniós és/vagy hazai
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További
információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.
II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 255 - 672818
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Budapest szennyvíz fejlesztés (KDVV6)
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 - 026334 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívást visszavonja, a
visszavonásról hirdetményt adott fel és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven
benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást
a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás
ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).
13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő
min. 1 milliárd Ft/év és min. 300 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési
biztosítással (CAR)valamint min. 200 millió Ft/év és min. 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű
tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
a felelősségbiztosításról szóló kötvényt a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben
meghatározott időpontra kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. AT csatolja nyilatkozatát
az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre
rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott
szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz.
teljesítésének teljes időtartamára.
16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul
és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában
meghatározott címen.
17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos
ajánlati kötöttséget ért;
18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
20. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a
keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.
21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári
napot ért.
22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.
23. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás
közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek
aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR
működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.
24. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
25. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (12556/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kókai Dóra Anna
Telefon: +36 13271656
E-mail: kokaid@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
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Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
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: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.
Hivatkozási szám: EKR001673212021
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) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés” elnevezésű
projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV3)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39350000-0

További tárgyak:

45200000-9
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Kiegészítő szójegyzék

45232420-2
45232421-9
45232422-6
45232423-3
45252100-9
45252130-8
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A339/2014.(XII.19.) Kr. AK feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és–tisztítási beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológiájának fejlesztése és struviteltávolítás
A beruházás tárgya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep anaerob iszapkezelésének fejlesztése.
A BKSZT 1,6 millió LE kapacitású kommunális szennyvíztisztító telep, melynek technológiájából nyersiszap és
fölösiszap keletkezik. Az iszapkezelés a nyersiszap gravitációs, a fölösiszap gravitációs és (sűrítő asztalokon)
gépi sűrítéséből, az elősűrített, kevert iszapok termofil anaerob rothasztásából, víztelenítéséből (centrifugás)
és a rothasztás során keletkező biogáz (gázmotoros kiserőműben és kazánokban való) hasznosításából áll. A
technológia pasztörizálással is kiegészül, de ezt jelenleg nem üzemelteti a telep.
A projekt keretében a jelenlegi iszapkezelési technológia oly mértékű fejlesztése a cél, hogy a telepre érkező
többlet terhelésből származó megnövekedett iszapmennyiséget tudja kezelni.
A rendszer berendezései:
&#61485; Elővíztelenítésre feladó szivattyúk (meglévő, felhasználandó)
&#61485; Elővíztelenítő centrifugák (2+1 db, 30 m3/h)
&#61485; Polimer oldó adagoló (7,2 m3/h)
&#61485; Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk az iszap tárolóba (2+1 db, 10 m3/h))
&#61485; Elővíztelenített iszaptároló (140m3)
&#61485; Elővíztelenített iszaptároló csigás kihordó
&#61485; Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk CAMBI THP rendszerre (1+1 db, 35 m3/h)
&#61485; Termikus Hidrolizáló Egység
&#61485; Rothasztókra feladó szivattyúk (1+1 db, 30 m3/h Nyersiszap feladó szivattyú a nyersiszap és hidrolizált
iszap egyesítésére, 3 db, 11 m3/h Hőkezelt iszap feladó szivattyú)
&#61485; Recirkulációs szivattyúk (3 db, 70 m3/h)
&#61485; Meglévő, átalakított hőcserélők (3 db)
&#61485; Folyadékhűtő
A rothasztásra kerülő iszap előkezelése mellett szükségessé vált az iszapvonalon gyakori üzemeltetési
problémákat okozó, az iszapkezelési folyamat során termelődő MAP (magnézium-ammónium-foszfát;), vagy
ásványi nevén struvit, rothasztott iszapból való eltávolítása és kinyerése.
A MAP kinyerését olyan technológiával kell megoldani, aminek a végterméke olyan vízoldható magnézium
alapú ammónium foszfát, melynek szemnagysága alkalmassá teszi a mezőgazdasági hasznosításra. Minősége
feleljen meg az Európai Parlament és Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK (2003 október 13.) rendeletében
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ill., a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „„EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről” c. rendeletben foglaltaknak. A struvit kinyerés elvárt mennyisége minimum napi átlag 100 kg,
amennyiben a rothasztott iszap foszfát tartalma a rothasztóban 70 mg PPO4/l felett van.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok.-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek
elkészítése a191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. Nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb
előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesításe során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A szerződés teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező
szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés
teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal
rendelkező szakemberrel.
Részletesen: KD.
(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. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 32
2 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek
keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai
tap. (hónap, max: 36, min 0) 8
3 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
4 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési
vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
5 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0)
8
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
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: Uniós és/vagy hazai támogatás
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
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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 002 - 002132
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.
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 - 026596 (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
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi hirdetmény az eljárást megindító felhívás visszavonására irányul a Kbt. 53.§ (1)- (2) bekezdésében
foglaltak alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 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: 148. § előírásai 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:
2022/06/17 (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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (12028/2022)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368728
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iváncsai ipari-innovációs terület vasút - tervezés
Hivatkozási szám: EKR001579062021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

236

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési Szerződés – Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra
fejlesztések előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció
összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése tárgyában (V042.01)
Az iváncsai ipari - innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztések
előkészítése:
A megfelelő szintű vasúti kapcsolat kialakításához az alábbi projektelemek tervezése szükséges:
- Adony állomás - ~2,5 vkm egybefüggő országos közforgalmú vasúti pálya - vágányainak átépítésének tervezése,
biztosítóberendezés és távközlés átalakításának tervezése.
- ~4 km egybefüggő vontatóvágány tervezése Adony állomástól az iparterületig, a vonalon érintett műtárgyak
építésének, átépítésének, bontásának tervezése, a vonalszakaszon található útátjárók kialakításának tervezése,
automata útátjárók tervezése
- Az ipari park szomszédságában a 096/102 hrsz. területen vasúti rakodó kialakításának tervezése, körüljáró
vágánnyal, beton burkolatú rakodófelülettel.
Az iparterület kiszolgálása Adony állomásról, dízel kiszolgáló mozdonnyal, tolatószemélyzettel történhet. Az
Adony állomásra villanyvontatással érkező vonatot a dízel kiszolgáló mozdony a vontatóvágányon juttatja el a
rakodóra, majd vissza.
Elvégzendő részletes feladatok:
- elővizsgálati tanulmány készítése a rakodóvágány nyomvonal vezetésére vonatkozóan;
Az egyes vasúti vonalszakaszok (beleértve Adony állomást, a vontatóvágányt és az ipari park szomszédságában
vasúti rakodó kialakítását) kivitelezéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése,
tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése.
- A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-,
műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)
- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói
egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése,
- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés)
és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése.
- Adony állomás biztosítóberendezési és távközlési rendszer átalakításának tervezése, valamint az újonnan
létesülő rakodóvágány biztosítóberendezési és távközlési rendszer tervezése
- Vonalon érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, a vonalszakaszon található
útátjáró(k) (építésének, átépítésének) tervezése.
- vasúti rakodó, valamint azokhoz vezető közúti megközelítés biztosításának tervezése
- Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése
Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése
- A vonalszakaszra el kell készíteni a kiviteli terveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl.
útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz,
elektromos stb.), vasúti felsővezeték, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés,
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vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési
tervek, stb.) tervek vonatkozásában.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 437000000,00 (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: Iváncsai ipari-innovációs terület vasút - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71322000-1

További tárgyak:

71322500-6

Kiegészítő szójegyzék

71356400-2
71621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az iváncsai ipari – innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztések
előkészítése:
A megfelelő szintű vasúti kapcsolat kialakításához az alábbi projektelemek tervezése szükséges:
- Adony állomás - ~2,5 vkm egybefüggő országos közforgalmú vasúti pálya - vágányainak átépítésének tervezése,
biztosítóberendezés és távközlés átalakításának tervezése.
- ~4 km egybefüggő vontatóvágány tervezése Adony állomástól az iparterületig, a vonalon érintett műtárgyak
építésének, átépítésének, bontásának tervezése, a vonalszakaszon található útátjárók kialakításának tervezése,
automata útátjárók tervezése
- Az ipari park szomszédságában a 096/102 hrsz. területen vasúti rakodó kialakításának tervezése, körüljáró
vágánnyal, beton burkolatú rakodófelülettel.
Az iparterület kiszolgálása Adony állomásról, dízel kiszolgáló mozdonnyal, tolatószemélyzettel történhet. Az
Adony állomásra villanyvontatással érkező vonatot a dízel kiszolgáló mozdony a vontatóvágányon juttatja el a
rakodóra, majd vissza.
Elvégzendő részletes feladatok:
- - elővizsgálati tanulmány készítése a rakodóvágány nyomvonal vezetésére vonatkozóan;
Az egyes vasúti vonalszakaszok (beleértve Adony állomást, a vontatóvágányt és az ipari park szomszédságában
vasúti rakodó kialakítását) kivitelezéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése,
tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése.
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- A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-,
műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)
- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói
egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése,
- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés)
és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése.
- Adony állomás biztosítóberendezési és távközlési rendszer átalakításának tervezése, valamint az újonnan
létesülő rakodóvágány biztosítóberendezési és távközlési rendszer tervezése
- Vonalon érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, a vonalszakaszon található
útátjáró(k) (építésének, átépítésének) tervezése.
- vasúti rakodó, valamint azokhoz vezető közúti megközelítés biztosításának tervezése
- Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése
Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése
- A vonalszakaszra el kell készíteni a kiviteli terveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl.
útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz,
elektromos stb.), vasúti felsővezeték, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés,
vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési
tervek, stb.) tervek vonatkozásában.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36
hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata
egész hóban megadva (0-36 hó) 15
2 2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv.
meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva
(0-36 hó) 15
3 3. AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv.
meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva
(0-36 hó) 10
4 4. AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv.
meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva
(0-36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 245 - 646183
(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: Iváncsai ipari-innovációs terület vasút - tervezés
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:
2022/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
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Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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: 437000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
2.
Név: HYDRO-ÉP Közmű Tervező-,Szervező és Kivitelező Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Vépi utca 11.
Adószám: 10435496-2-18
3.
Név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Cím: 1024 Budapest Lövőház utca 37.
Adószám: 13842217-2-41
4.
Közös ajánlattevő neve: UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
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Közös ajánlattevő adószáma: 12108129-2-43
Közös ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B épület
Közös ajánlattevő adószáma: 10867156-2-43
5.
Név: Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Kft.
Cím: 1146 Budapest Hungária körút 162-168.
Adószám: 12921092-2-42
Nyertes ajánlattevő:
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (12273/2022)
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: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
Telefon: +36 18960975
E-mail: kovacs.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.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: elektronikus közigazgatási inf. és távközl. szolg.
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FusionR BSS rendsz. üzemeltetés támogatás szolg.
Hivatkozási szám: EKR000226842022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

244

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:
A beszerzés célja, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Ajánlatkérő) FusionR BSS rendszeréhez 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az
alábbi üzemeltetés támogatási szolgáltatások beszerzése
a. Karbantartási és szoftverkövetési szolgáltatás (egyszeri szolgáltatás)
b. üzemeltetés támogatás szolgáltatás, ami az alábbiakat foglalja magába:
- Hot Line support (HSL) szolgáltatás
- hibajavítás (szállítói garancia)
c. üzemeltetés támogatáshoz kapcsolódó szakértői szolgáltatás maximum 200 óra időtartamban (amely lehívása
Ajánlatkérő részéről nem kötelező)
Ajánlatkérő FusionR BSS rendszere Oracle SQL adatbázist használ. A rendszer Oracle adatbázisa audit köteles,
a rendszer vállalatirányítási és működéstámogatási funkcióinak tekintetében való paraméterezése, tervezése,
üzemeltetése, ezen vállalatirányítási és működéstámogatási rendszerhez kapcsolódó egyéb rendszerekhez
történő integrációk elvégzése, továbbá a rendszerhez kiadásra kerülő új verzióinak telepítése és telepítésének
támogatása elengedhetetlen a folyamatos és üzembiztos üzemeltetés elvégzéséhez.
A megkötendő szerződés keretében 20000 db licenc karbantartási és támogatási feladatait kell elvégeznie nyertes
ajánlattevőnek.
A részletes előírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 35289600,00 (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: FusionR BSS rendszerhez üzemelt. támogatás szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1148 Budapest Róna u. 79/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen felhívás II.1.4. pontjában és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (személyi állomány)
többlettapasztalata (egy szakember több tapasztalatot is igazolhat) (hónapban) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalata mint értékelési szempont esetében az alábbi
alkalmassági követelmények körében bemutatott és az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelő
szakemberek alkalmassági követelményeken felüli összesített többlet tapasztalata (egy szakember több
tapasztalatot is igazolhat) (hónapban):
o 36 hónapos Oracle SQL adatbázis felhasználói tapasztalaton felüli többlet tapasztalat
o 36 hónapos vállalatirányítási és működéstámogatási rendszer tekintetében paraméterezési tapasztalaton felüli
többlet tapasztalat
o 12 hónapos tapasztalaton felüli többlet tapasztalat vállalatirányítási és működéstámogatási rendszer és
kapcsolódó egyéb rendszerek integrációinak üzemeltetés támogatásában
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. értékelési szempont tekintetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintje, amelyre, vagy az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú
pont jár: 60 hónap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 052 - 135507
(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: Vállalkozási 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:
2022/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11504890241
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@rrsoftware.hu
Telefon: +36 14367850
Internetcím(ek): (URL) https://www.rrsoftware.hu/
Fax: +36 14367851
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: 35300008,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35289600,00
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. §-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
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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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
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3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen működő részvényt (12601/2022)
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: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő
részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11327646219
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nitrokemia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Királyszentistváni szennyvíziszap
Hivatkozási szám: EKR000490742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

251

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Királyszentistváni ipari szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap 190813*
(ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) hulladék azonosító kód
besorolású részlegesen víztelenített (szárazanyag- tartalom 30-40 m/m%) iszap átvételére, elszállítására és
ártalmatlanítására vagy hasznosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
előírásainak megfelelően, a környezetszennyezést kizáró módon.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Királyszentistváni szennyvíziszap
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90510000-5

További tárgyak:

90512000-9
90513800-4
90513900-5

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő ipari szennyvíztisztító telepe, Királyszentistván
020/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Királyszentistváni ipari szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap 190813*
(ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) hulladék azonosító kód
besorolású részlegesen víztelenített (szárazanyag- tartalom 30-40 m/m%) iszap átvételére, elszállítására és
ártalmatlanítására vagy hasznosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
előírásainak megfelelően, a környezetszennyezést kizáró módon.
Ajánlattevő feladatai:
Ajánlatkérő tulajdonában álló és a Királyszentistván 020/5 hrsz. alatt található ipari szennyvíztisztító telepen
képződő iszaphulladék átvétele, a munkahelyi gyűjtőből a szállítójárműre történő gépi rakodás, elszállítás és
kezelése – bármely hulladékgazdálkodási művelet -.
HAK azonosító: 19 08 13 (ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap)
A keretszerződés keretmennyisége: 300 t/év, mely mennyiségtől Ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.
Ajánlatkérő a 300 t/év mennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 19 08
13* azonosító kódú veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (végső ártalmatlanítási pont) és/vagy
hasznosítása, a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint. A fentiek szerinti tevékenységeket csak
olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik az adott típusú hulladék tekintetében ezen tevékenységekre kiadott
érvényes hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással.
Vállalkozónak, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett az
ártalmatlanításról és/vagy hasznosításról is gondoskodnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott 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 Eseti megrendelések teljesítésére vállalt határidő (legkedvezőbb értékelt: 3
naptári nap, legkedvezőtlenebb: 7 naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-100. Az értékelés módszere:
Egységár esetén fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont esetén értékarányosítás.
AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
II.2.) pont folytatása: A keretszerződés megszűnik abban az esetben, amennyiben a keretmennyiség kimerül.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 079 - 212829
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Királyszentistváni szennyvíziszap
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 - 007678 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi
határidő lejártáig egyetlen ajánlat került benyújtásra.
Ajánlattevő neve:
Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) adószáma: 13559212-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
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Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (12244/2022)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537295
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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

257
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001591972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

258

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár, Móri út felújítása I. ütem műszaki ellenőri feladatai a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007 kódszámú
projekt keretében.
„Fehérvár Tüdeje – Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái” műszaki ellenőri feladatai a TOP-6.3.2-16SF1-2018-00002 kódszámú projekt keretében.
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: Móri út felújítás műszaki ellenőri feladatai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, belterület
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megbízási szerződés keretében ellátandó feladatok – többek között – az alábbi résztevékenységeket foglalják
magukban:
- műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kivitelezési Korm. Rendelet) 16. § (3)
bekezdése szerint, illetve más vonatkozó jogszabályok kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges
szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően;
- Annak ellenőrzése, hogy a kivitelezés az ütemterv szerint halad-e, eltérés esetén Megrendelő tájékoztatása
mellett azonnali intézkedés a kivitelező felé;
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- Részvétel esetleges építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésen;
- A kivitelező készre jelentése alapján az Megrendelő által kijelölt időpontra a helyszíni átadás-átvételi eljárások
megszervezése és összehívása; közreműködés az eljárás lefolytatásában;
- Az eljárásról jegyzőkönyv készítése, mely tartalmazza az esetleges mennyiségi és minőségi hibajegyzéket és a
hiánypótlási felhívást, illetve annak ellenőrzése és igazolása, hogy a felmerült hiányosságok pótlása, kijavítása
megtörtént-e;
- Megrendelővel közösen részvétel a beruházás üzemi próbáin, próbaüzemeltetésein, a hibátlan teljesítést igazoló
méréseken;
- Az átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése.
- A tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki
dokumentáció áttanulmányozása;
- a Kivitelező által készítendő organizációs tervek, technológiai tervek és utasítások, mintavételi és minősítési terv,
forgalomkorlátozási terv véleményezése és jóváhagyása Megrendelő kapcsolattartójának egyetértésével;
- műszaki, ill. gazdasági szükségességből indokolt tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések rendezése, döntéselőkészítő anyagok elkészítése a Megrendelő részére, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra,
továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;
- a Kivitelező által készítendő, a környező csatlakozó útszakaszokat és épületeket is tartalmazó videófelvétel/
állapotfelmérés készítésében történő közreműködés a munkák megkezdése előtt, melynek 1 (egy) példányát
Megrendelő részére át kell adni;
- szükség szerint, de legalább hetente koordinációs egyeztetések összehívása a Megrendelő és az aktuálisan
érintett szervek bevonásával, jegyzőkönyv készítése, megküldése; a műszaki ellenőr által összehívott koordinációs
egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő
munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
- szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése;
- a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése;
- a Kivitelezés maradéktalan, szerződés szerinti, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő teljesítésével
összefüggésben valamennyi szükséges műszaki ellenőri intézkedés megtétele, az esetleges rongálási károknál a
helyreállítás ellenőrzése;
- jelen megbízás teljesítéséhez szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések
folyamatos ellenőrzése;
- a munkaterület átadásának megszervezése és végrehajtása, a munkaterületen az esetleges kitűzési alapok
átadása, a kitűzés helyességének ellenőrzése; a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a munkaterületen
elhelyezendő építési tábla helyének kiválasztásában, kialakításának meghatározásában történő közreműködés,
szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
- a Kivitelező műszaki, szakmai kérdésekben történő tájékoztatásának felügyelete és
dokumentálása;
- a Kivitelezés során a hatósági engedélyek betartásának ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az
adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, és teljesítése;
- a Kivitelezésben közreműködő projektmenedzsmenttel való szakmai együttműködés;
- a kivitelezői részszámlázás, illetve a Kivitelező fizetési kérelmének benyújtása esetén nyilatkozattal történő
igazolása annak, hogy a Kivitelezés terveknek megfelelően halad, illetve nyilatkoznia kell a munka készültségi
fokáról;
- a Kivitelezés szakszerűségének ellenőrzése, közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek, közmű üzemeltetői
nyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások, hatósági engedélyek és a hozzá tartozó
jóváhagyott építési-műszaki dokumentációk, valamint a kivitelezési dokumentációk alapján;
- Megbízott a Műszaki ellenőrzést folyamatos helyszíni tartózkodással köteles ellátni;
- az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése; a hibák,
hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban; az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének
dokumentálása az építési naplóban;
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- műszaki kérdésekben a Megrendelő döntéseinek előkészítése, műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő
bevonására);
- a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről a Megrendelő haladéktalan értesítése;
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
- a tartalékkeret felhasználása során felmerülő műszaki ellenőri munkák elvégzése;
- a Kivitelezéshez kapcsolódó részfeladatok határidőben történő teljesítésének ellenőrzése és dokumentálása;
a Kivitelező számláihoz kapcsolódó, a megrendelő teljesítésigazolásának alapját képező készültségi szintek és
számlarészletező
ellenőrzése, műszaki ellenőri jegyzőkönyvek kiállítása, melyek tartalmazzák:
- a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját;
- a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget;
- a Kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén
az eltérés indoklását.
- a kiállított és aláírt jegyzőkönyvek Megrendelő részére történő megküldése, összhangban a Kivitelezővel
megkötésre kerülő szerződéssel;
- műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának
ellenőrzése;
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések teljesítménynyilatkozatai meglétének ellenőrzése;
- a Kivitelező által elkészített átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése;
- a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása;
- a közúthálózat forgalomba-helyezési eljárásában történő közreműködés, az esetleges közlekedésfelügyeleti
hatósági ellenőrzésen való részvétel;
- a Kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumok megőrzése;
- a jótállási időszak alatt a felmerülő hibákról szóló hibalista összeállítása, Megrendelő részére történő
megküldése; szavatossági, illetve jótállási kérdések esetében a Megrendelő érdekeinek képviselete, bármilyen
jogvita esetén a Megrendelő pernyertessége érdekében részvétel a jogvitában, illetve a kapcsolódó egyéb
eljárásban;
valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban, különösen a Kivitelezési Korm. Rendelet 16.
§ (3) bekezdésében felsorolt tevékenység ellátása.
Műszaki ellenőri feladatleírás a műszaki dokumentációban részletezve.
Folytatás: II.2.14) További információ
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az
„ME-KÉ” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban
megadva, 0-36 hónap) 20
2 Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-VZ” műszaki ellenőri
jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 15
3 Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-V” műszaki ellenőri
jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007
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II.2.14) További információ:
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama, a Móri út felújítása I.
ütem kivitelezéshez igazodóan, tervezetten 10 hónap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan
változhat.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (folytatás)
A műszaki ellenőri feladatok az alábbi építési beruházásra irányulnak:
Székesfehérvár, Móri út felújítása I. ütem a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007 kódszámú projekt keretében.
A felújítandó szilárd burkolatú, belterületi gyűjtőút hossza 693,25 m. A burkolat szélesség 14 méter, parkolósávval,
irányonként egy-egy, összesen kettő forgalmi sávval, irányhelyes kerékpársávokkal.
A fejlesztési szakasz a Zichy liget – Móri út csatlakozásától a Móri út 44 számig terjed.
A szakasz az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:
A Zichy liget – Móri út csatlakozásában új körforgalmi csomópont építése.
Az Ányos Pál utca Csitáry G. E. utcai kijáratának átalakítása.
A csomópont közelében lévő autóbusz megállóhelyek öbölben történő elhelyezése.
Az MKB bank előtt új autóbusz megálló létesítése.
A K&H bank előtti útszakasz átalakítása.
A Zichy liget Malom utcai ágának felújítása.
A teljes szakaszon kétoldali kerékpár sáv és helyenként leállósáv létesítése.
A teljes szakaszon a meglévő burkolat felújítása a meglévő aszfalt réteg lemarása, új aszfalt rétegek kiépítése.
A körforgalmi csomópontban új gyalogátkelőhelyek létesítése.
Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkoló bővítése.
Közvilágítás korszerűsítése.
Az útépítés főbb mennyiségei:
- Aszfalt burkolat marás: 14880 m2,
- Beton burkolat kiépítése autóbusz megállóhelyeknél: 405 m2,
- Járda aszfalt burkolat bontása: 3345 m2,
- Meglévő szegélyek bontása: 3740 m,
- Meglévő víznyelő rácsok cseréje: 31 db,
- Meglévő csapadék akna fedlapok cseréje: 16 db,
- Útburkolat alap szélesítése: 1775 m2,
- Ckt. útalap építése: 166 m3,
- Ckt. járda alap építése: 111 m3,
- Új aszfalt útburkolat építése: 13325 m2,
- Járda aszfalt burkolat építése: 4210 m2,
- Járda szegély építése: 1070 m,
- Útszegélyek építése: 2621 m,
- Futósor építése: 2135 m,
- KRESZ táblák kihelyezése: 97 db.
- Burkolati jelek felfestése: 1359 m2,
- Zöld felületek felújítása: 1045 m2,
- Fa ültetése: 15 db,
- Sövénysor telepítése: 950 db tő.
II.2.1)
Elnevezés: Zöld város TOP II. műszaki ellenőri feladatai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

71300000-1
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 14355; 14359; 14360
helyrajzi számok
További információ a műszaki dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A munkavégzés előkészítésére vonatkozóan:
1. Áttanulmányozni a rendelkezésre álló tervdokumentációt, engedélyeket, mennyiségi kimutatásokat.
2. Közreműködni a Megrendelő által kiírt, folyamatban lévő, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás tárgyalási szakaszában.
3. Kivitelező által készítendő organizációs tervek, a technológiai tervek és utasítások, a mintavételi és minősítési
terv esetlegesen szükségessé váló forgalomkorlátozási terv, véleményezése, és jóváhagyása Megrendelő
kapcsolattartójának egyetértésével.
4. Organizációs egyeztető tárgyalás tartása a kivitelezővel közösen. Az organizációs terv készítése előtt az
egyeztetésbe bevonandó szervek: közmű üzemeltetők; a támogatás terhére történő elszámolás miatt a Gazdasági
Igazgatóság és Projektmenedzsment Iroda; a megbízó képviselője az útfelújítás vonatkozásában Székesfehérvár
M. J. Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda; a víziközművek fenntartója, a Székesfehérvár M. J. Város
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodája. Az egyeztetésen tisztázni kell a kivitelezés során
felmerülő problémákat, az útépítés, műtárgyépítés, közvilágítás építése és a közműkiváltások összehangolásának
kérdéseit, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat, depónia helyek kialakítását.
A munkavégzésre vonatkozóan
5. A munkaterület átadása a Kivitelezőnek, az eljárás összehívása, az érintett résztvevő meghívásával,
nyilatkozatok beszerzése, jegyzőkönyv felvétele és kiküldése minden érintett részére.
6. Koordinációs egyeztetések összehívása a megrendelő és az aktuálisan érintett szervek bevonásával,
jegyzőkönyv készítése, megküldése. A műszaki ellenőr által összehívott koordinációs egyeztetéseken számot
kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről,
valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények).
7. Ellenőrizni a munkaterületet. A helyszínen jelen kell lenni a kivitelezési munkák során a szerződés időtartama
alatt szükség szerint, átlagosan heti min. 1 alkalommal, az elektronikus építési naplóban tett észrevételeinek
bejegyzésével, többek között az alábbiak figyelembe vételével:
- Ellenőrizni a kivitelezés terv szerinti megvalósítását, valamint a minőségi- illetve mennyiségi követelményeknek
való megfelelést.
- Ellenőrizni a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységek szabályszerűségét.
- Ellenőrizni kell az engedélyekben, a közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben, a közmű-üzemeltetői
nyilatkozatokban, és a közútkezelői hozzájárulásokban foglaltak betartását.
- A bontási és építési anyagok deponálása közlekedési utakon, járdákon, kapubejárókon és nyílt felszínű csapadék
csatornákon még ideiglenesen sem megengedett.
- A kivitelezés során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásait be kell tartani. A 12§ (1) szerint a
hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi
és gazdasági szempontból megvalósítható - elkülönítetten gyűjti. A Ht. 31§ (5) szerint, ha a hulladékbirtokos a
hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére,
kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Vállalkozó köteles a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti hulladék nyilvántartó
lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, valamint a 309/2014. (XII.11.) Korm
rendeletben betartani, amit a műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell.
- Az eltakarásra kerülő munkarészeket, eltakarásra kerülő elkészült szerkezeteket takarás előtt egyeztetett
időpontban ellenőrizni kell, be kell méretni - jogszabályi előírás szerinti körben – és le kell dokumentálni.
Kivitelező köteles az eltakarásra kerülő munkarészekről a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az
eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával, az elektronikus építési naplóban történő bejegyzéssel történhet
meg.
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- Közre kell működni az esetleges rongálási károknál (épületek, bejárók, zöldkár, stb.) ahol a helyreállítás költségeit
a Vállalkozónak meg kell térítenie.
8. Szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése támogatott projekthez munkarészenként a (rész)számlák
kifizetéséhez, illetve projekt előrehaladási jelentésekhez, a tartalékkeret felhasználása során végzendő műszaki
ellenőri munkák.
9. Rendkívüli helyzetben 1 órán belül helyszínen meg kell jelenni.
10. Részvétel a kivitelezői számlák teljesítésigazolásában.
A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal, a vonatkozó szakmai szabályoknak
megfelelően köteles végezni.
A műszaki átadás-átvételre, használatba vételre illetve üzembe helyezésre, valamint a jótállási időszakra
vonatkozóan:
11. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
12. A Műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához az alábbi, a Kivitelező által szolgáltatandó dokumentumok
áttanulmányozása, jóváhagyása a Megrendelő képviselőjének egyetértésével:
- Átadási dokumentáció, üzemelési és karbantartási utasítás, amit át kell adni a Megrendelő részére, a hatóság
részére, az üzemeltető Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részére, az általuk meghatározott példányszámban
(papír és CD alapon).
- Geodéziai bemérés (EOV koordináták, Balti alapszint), a közterületen bekövetkezett változásokról, amit az ALBA
GEOTRADE Zrt. részére kell átadni (8000 Székesfehérvár Óvoda u. 2.) Székesfehérvár hivatalos közműtérképére
való rávezetéshez. A geodéziai bemérés tartalma a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképi tartalomban
okozott változások, közmű-változások, közterületben, burkolatban és objektumokban okozott változások,
közterületi vízelvezetésben okozott változások, közvilágításban okozott változások, közterület zöldfelületben
okozott változások: fák, cserjék, virágágyások, szegélyek, murvás utak, közterületre kihelyezett utcabútorok és
berendezések (pad, szemetes, virágláda…), forgalmi rendben okozott változások: kihelyezett táblák és burkolati
jelek, egyéb információk. A geodéziai bemérést, valamint az Alba Geotrade Zrt. átadásáról szóló igazolást át kell
adni a Közlekedési Irodának, a csapadékvíz főgyűjtő geodéziai bemérését, valamint a közvilágításról készített
geodéziai bemérést Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részére.
13. Közreműködés a használatbavételi és forgalomba helyezési és engedélyköteles közmű kiváltások üzembe
helyezési eljárásában, a szükséges dokumentációk biztosításában.
Műszaki ellenőri feladatleírás a műszaki dokumentációban részletezve.
Továbbá, az építési műszaki ellenőr a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt
feladatokat látja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/1.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az
„ME-KÉ” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban
megadva, 0-36 hónap) 10
2 Az M/1.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-É” műszaki ellenőri
jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 10
3 Az M/1.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-V” műszaki ellenőri
jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 10
4 Az M/1.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-VZ” műszaki ellenőri
jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 10
5 Az M/1.5. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzését
meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002
II.2.14) További információ:
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama, a Fehérvár Tüdeje
– Zöld Város II. ütem kivitelezéshez igazodóan, tervezetten 12 hónap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési
határidejéhez igazodóan változhat.
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 086 - 233270
(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: Móri út felújítás műszaki ellenőri feladatai
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 007373 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Zöld város TOP II. műszaki ellenőri feladatai
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 007373 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Móri út felújítás műszaki ellenőri feladatai számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Megjegyzés: Az eljárás nem eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hanem
visszavonásra került az ajánlattételi határidő lejárta előtt.;
2 - Zöld város TOP II. műszaki ellenőri feladatai számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Megjegyzés: az eljárás eredménytelenségi indoka azért került megjelölésre, mert a korrigendum
megjelentetésének ideje alatt hozott ajánlati felhívás visszavonásáról szóló döntést Ajánlatkérő már
érvényesíteni nem tudta az EKR működésének sajátosságára tekintettel, miszerint az EKR a bontást
azonnal elvégezte.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
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a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (12554/2022)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15802107241
Postai cím: Visegradi Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Anita Virág
Telefon: +36 703384167
E-mail: kocsis.anita.virag@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szociális védelem
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kis- és nagy háztartási gépek beszerzése III.
Hivatkozási szám: EKR000908672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

270

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39700000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Háztarási gépek beszerzése az SZGYF részére, az érintett európai uniós finanszírozású projektek keretében
szociális és gyermekvédelmi célra létrehozott ingatlanok berendezése céljából, Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont
szerinti keretmegállapodás alapján. A kitagolással érintett szociális- és gyermekvédelmi intézmények
lakóinak megfelelő lakhatási körülményeinek megteremtése érdekében szükséges az eljárás műszaki tartalmában
meghatározott termékek beszerzése.
Keretmennyiség az egyes részekben (részletesen: II.2.4. pont szerint):
1. rész: Általános háztartási gépek: 3269 db;
2. rész: Ipari háztartási gépek: 259 db;
Ajánlatkérő keretmegállapodást köt, mely az aláírás napján lép hatályba és a keretmennyiség kimerüléséig, de
legfeljebb 20 hónapig tart (részletesen: ajánlati felhívás II.2.7) pontja), mely idő alatt a közvetlen megrendelések
alapján történő teljesítési időtartam a közvetlen megrendelést követő általános háztartási gépek esetében 80 nap
(1. rész); míg az ipari gépek esetében: 100 nap (2. rész).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 567274120,00 (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: Általános háztartási gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39700000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211,HU212,HU221,HU222,HU223,HU232,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333
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A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, részletesen a külön Excel dokumentumban
meghatározott intézményi helyszínekre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Háztartási kisgépek beszerzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények
részére.
Keretmennyiség: összesen 3269 darab (db) termék beszerzése, a kiadott ártábla és műszaki leírásban foglaltak,
valamint az alábbi felosztás szerint:
Hűtőszekrény I.: 180 db Kétajtós, alulfagyasztós hűtőszekrény (min. D, min. 260l hűtőtér, min 90l fagyasztó)
Hűtőszekrény II.: 84db Egyajtós fagyasztós hűtőszekrény (min F, maximum 220l hűtőtér, 15-20l fagyasztó)
Hűtőszekrény III.: 46db Fagyasztószekrény (min F, min. 117l)
Főzőlap II.: 21db Elektromos indukciós főzőlap (beépíthető, min. 6,6kW)
Mosógép I.: 161db Elöltöltős mosógép (min C energiahat., min. 10kg ruhatöltet)
Mosógép II.: 11db Felültöltős mosógép (min E energiahat., min. 6kg ruhatöltet)
Sütő I.: 19db Beépíthető elektromos sütő (min A energiahat., sütő: min. 70l)
Tűzhely I.: 83db Szabadon álló kerámia tűzhely (üvegkerámia főzőlap, sütő: min 62l)
Hűtőszekrény IV.: 75db Mini hűtőszekrény (min F energiahat., min 38l hűtőtér, fagyasztó)
Szárítógép I.: 129 db Háztartási szárítógép (min A++ energiahat., min 9kg ruhatöltet, elöltöltős mosógéppel
azonos gyártmány, összeépítő kerettel)
Mikrohullámú sütő: 241 db Mikrohullámú sütő (min 23l, min 800W)
Kávéfőző I.: 73db Elektromos automata kávéfőző (víztartály min 1,8l)
Kávéfőző II.: 74db Elektromos kávéfőző (min 4 személyes, min 800W)
Porszívó: 259 db Porzsák nélküli porszívó (min 650W)
Botmixer: 151db Botmixer (min 600W)
Vasaló I.: 247db Háztartási vasaló (min 1800W)
Vasaló II.: 18db Gőzállomás (min 2200W, gőzlövet min 100g/perc)
Vasaló IV.: 7db Présvasaló (min 1350W, víztartály min 0,3l)
Mosogatógép: 182db Mosogatógép (min 6 program, max 45 dB)
Sütő II.: 38 db Elektromos mini sütő (min 9l, min 700W)
Páraelszívó: 104db Páraelszívó (beépíthető/teleszkópos, minimum 380 m3/óra)
Párásító: 33db Párásító (ultrahangos, min 250ml/h)
Olajsütő: 99db Olajsütő (min 1800W, min 2,5l)
Konyhai robotgép: 123db Konyhai robotgép (min 600W)
Cumisüveg melegítő: 13db Cumisüveg melegítő (1 üvegmelegítő)
Vízforraló: 244db Vízforraló (min 200W, min 1,5l)
Kenyérpirító: 201db Kenyérpirító (min 750W)
Szendvicssütő: 181 db Szendvicssütő (tapadásmentes)
Készétel daráló, pépesítő I.: 69db Háztartási aprító (min 300W)
Szeletelőgép: 57db Háztartási szeletelő (min 150W)
Háztartási kisgép I.: 5db Turmixgép (min 400W)
Háztartási kisgép II.: 2db Ventilátor (min 45W)
Hűtőszekrény VI.: 1db Fagyasztószekrény (nagy) (min F energiahat., min 200l)
Hűtőszekrény VII.: 3db Egyajtós hűtőszekrény (nagy) (min E energiahat., min 310l)
Mérleg I.: 11db Fürdőszobai mérleg (min 180kg-ig)
Mérleg III.: 6db Konyhai mérleg (min 5kg-ig)
Mosógép V.: 5db Elöltöltős mosó-szárítógép (min 10kg mosási és min 6kg szárítási kapacitás)
Páraelszívó II.: 7db Páraelszívó (50 cm) (szabadonálló, 300 m3/óra)
Professzionális robotgép: 3db Professzionális robotgép (min 500W, rozsdamentes acél -krémkeverő, - habverő, dagasztókar, -6,9 l-s űrtartalmú üst)
UV C légtisztító: 3db, 4lépcsős, térfogatáram: min. minimum 750 m³/h
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Nyertes Ajánlattevőnek a beépítendő eszközöket be kell építenie és a páraelszívót be kell szerelnie, az ajánlatnak
tartalmaznia kell ennek költségeit is.
AK felhívja a figyelmet, hogy az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 és az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 projektek esetében a
szállítási címek változhatnak vagy egyáltalán nem történik megrendelés.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy ha jelen ajánlati felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmazhatnak,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a
megnevezés mellett, akár nem, AK azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak. Ajánlattevő feladata a szállított termék beszerelése, üzembe helyezése (kapcsolódó szolgáltatás).
Részletes leírás és szállítási helyek a közbeszerzési dokumentumokban. A műszaki követelményeket és szállítási
címeket részletesen tartalmazza a kiadott árazatlan ártábla és műszaki leírás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előírt jótállás feletti többletjótállás (hónap) 100.000 Ft alatti értékű termék
esetében (minimum 0, legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 2
2 Előírt mérték feletti vállalt többletjótállás (hónap) 100.001-250.000 Ft értékű termék esetében(min. 0,
legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 3
3 Előírt mérték feletti vállalt többletjótállás (hónap) 250.000 Ft feletti értékű termék esetében(min. 0,
legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00016 EFOP-2.1.1-16-2016-00009
EFOP-2.1.1-16-2016-00015 EFOP-2.2.2-17-2017-00002 EFOP-2.2.2-17-2017-00011
EFOP-2.2.2-17-2017-00017 EFOP-2.1.1-16-2016-00006 EFOP-2.1.1-16-2016-00018
EFOP-2.1.1-16-2016-00022 EFOP-2.1.1-16-2017-00024 EFOP-2.2.2-17-2017-00020
EFOP-2.2.3-17-2017-00016 EFOP-2.2.3-17-2017-00015 EFOP-2.2.2-17-2017-00007
EFOP-2.1.1-16-2016-00008 Folyt. II.2.14.) pontban
II.2.14) További információ:
A Keretmegállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
Kiegészítés a II.2.13) ponthoz: EFOP-2.2.2-17-2017-00021; EFOP-2.2.3-17-2017-00017; EFOP-2.2.2-17-2017-00005;
EFOP-2.2.2-17-2017-00010; EFOP-2.2.2-17-2017-00009; EFOP-2.2.2-17-2017-00013; EFOP-2.2.2-17-2017-00014;
EFOP-2.1.1-16-2016-00010; EFOP-2.2.3-17-2017-00021; EFOP-2.2.2-17-2017-00004; EFOP-2.1.1-16-2016-00013;
EFOP-2.1.1-16-2016-00014; EFOP-2.2.2-17-2017-00008; EFOP-2.2.2-17-2017-00024; EFOP-2.2.2-17-2017-00025;
EFOP-2.2.2-17-2017-00027; EFOP-2.1.1-16-2016-00007; EFOP-2.1.1-16-2016-00011; EFOP-2.1.1-16-2016-00012;
EFOP-2.2.2-17-2017-00012; EFOP-2.2.2-17-2017-00023; EFOP-2.2.2-17-2017-00026; EFOP-2.2.2-17-2017-00028;
EFOP-2.2.2-17-2017-00029; EFOP-2.2.3-17-2017-00026.
II.2.1)
Elnevezés: Ipari háztartási gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
39700000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU221,HU223,HU232,HU311,HU312,HU313,HU321,HU323,HU331,HU332,HU333
A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, részletesen a külön Excel dokumentumban
meghatározott intézményi helyszínekre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ipari háztartási gépek beszerzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények
részére.
Keretmennyiség: összesen 259 darab (db) termék beszerzése, a kiadott ártábla és műszaki leírásban foglaltak,
valamint az alábbi felosztás szerint:
Vasaló III.: 24 db Ipari vasalóasztal gőzfejlesztővel (asztalfűtés: min. 700W)
Gőztisztító: 21 db Ipari gőztisztító (telesítmény: min. 2300W)
Mosógép III.: 32 db Ipari mosógép (dobtérfogat: min. 250 l)
Mosógép VII.: 3 db, Ipari mosógép BIO (dobtérfogat: min. 180 l)
Mosógép IV.: 10 db Félipari mosógép (kapacitás: min. 8kg)
Szárítógép II.: 22 db Ipari szárítógép (kapacitás: min. 33,5kg)
Szárítógép III.: 12 db Félipari szárítógép (kapacitás: min. 8kg)
Rozsdamentes zsírfogó: 33 db Rozsdamentes zsírfogó berendezés (zsírfogó levehető fedéllel)
Készétel daráló, pépesítő II.: 22 db Ipari aprító (min. 350W)
Botmixer II.: 2 db Ipari botmixer (min. 350W)
Főzőüst I.: 2 db Elektromos főzőüst (min. 150l)
Főzőüst II.: 5 db Gázüzemű főzőüst (200 l) (min. 25 kW)
Főzőzsámoly I.: 7 db Gázüzemű főzőzsámoly (min. 14 kW)
Háztartási kisgép III.: 1 db Ipari zöldség -és lágytermék szeletelő (kapacitás: min. 200kg/h)
Szeletelőgép I.: 4 db Ipari felvágott szeletelő (kés átmérő: min. 300mm)
Szeletelőgép II.: 6 db Ipari kenyérszeletelő félautomata (minimum 150 kenyér/óra)
Hűtőszekrény V.: 3 db Ipari egyajtós hűtőszekrény (min. 650l)
Konyhai munkaasztal: 5 db Rozsdamentes munkaasztal -szintezhető lábakkal (min. 180X70X85 cm)
Konyhai nagygép II.: 4 db Rozsdamentes gépállvány (kapacitás: min. 8db GN1/1 vagy 600x400mm tepsi)
Mosogatógép II.: 3 db Ipari mosogatógép (mosó ciklus: max 3 perc)
Mosógép VI.: 1 db Ipari nagykapacitású mosóautomata (min. 65kg)
Zsámoly magasító állvány: 2 db Zsámoly magasító állvány (Főzőzsámoly I. termékhez illeszkedő) (rozsdamentes
acél)
Sütő III.: 3 db Ipari toronysütő (elektromos) (kapacitás: minimum 15 x 1/1 GN vagy 600 x 400)
Sütő IV.: 2 db Ipari légkeveréses sütő (min. 250°C)
Sütő V.: 3 db Ipari gázsütő (hőfokszabályozás: min. 170-290 °C)
Sütő VI.: 2 db Ipari toronysütő (gáz) (minimum 10 db 600x400 mm vagy GN1/1 méretű tepsi)
Tűzhely II.: 1 db Ipari tűzhely (gáz) (min. 6db égő)
Páraelszívó III.: 2 db Ipari fali elszívóernyő (rozsdamentes acél)
Présvasaló I.: 3 db Univerzális mosodai présvasaló (min. 18-20kg/h)
Mángorló I.: 3 db Ipari hengeres mángorló (min. 450x1900mm)
Mángorló II.: 3 db Hengeres mángorló (min. 180x1200 mm)
Szárítógép IV.: 2 db Ipari szárítógép II. (min. 27kg)
Konyhai nagygép I.: 2 db Nagykonyhai kétmedencés mosogató (állítható lábakkal)
Konyhai tárolószekrény: 2 db Konyhai tárolószekrény (rozsdamentes acél)
Mángorló (Ipari): 2 db Elektromos mángorló (min. 230x1400mm)
Szárítógép (Ipari): 2 db Elektromos szárítógép (min. 290l)
Burgonyakoptató: 2 db Burgonyakoptató (min. 150kg/h)
Passzírozó: 1 db Gyümölcs-és paradicsom passzírozó (min. 40 kg/óra)
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Nyertes AT-nek kell az Ipari gépeket kiszállítania és beszerelnie, beüzemelnie, az ajánlatnak tartalmaznia kell a
szállítás és beüzemelés költségét is.
AK felhívja a figyelmet, hogy az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 és az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 projektek esetében a
szállítási címek változhatnak vagy egyáltalán nem történik megrendelés.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy ha jelen ajánlati felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmazhatnak,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a
megnevezés mellett, akár nem, AK azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak. Ajánlattevő feladata a szállított termék beszerelése, üzembe helyezése (kapcsolódó szolgáltatás).
Részletes leírás és szállítási helyek a közbeszerzési dokumentumokban. A műszaki követelményeket és szállítási
címeket részletesen tartalmazza a kiadott árazatlan ártábla és műszaki leírás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előírt jótállás feletti többletjótállás (hónap) 100.000 Ft alatti értékű termék
esetében (minimum 0, legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 2
2 Előírt mérték feletti vállalt többletjótállás (hónap) 100.001-250.000 Ft értékű termék esetében(min. 0,
legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 3
3 Előírt mérték feletti vállalt többletjótállás (hónap) 250.000 Ft feletti értékű termék esetében(min. 0,
legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00016 EFOP-2.1.1-16-2016-00009
EFOP-2.1.1-16-2016-00015 EFOP-2.2.2-17-2017-00002 EFOP-2.2.2-17-2017-00011
EFOP-2.2.2-17-2017-00017 EFOP-2.2.2-17-2017-00020 EFOP-2.2.2-17-2017-00021
EFOP-2.2.2-17-2017-00005 EFOP-2.2.2-17-2017-00010 EFOP-2.2.2-17-2017-00009
EFOP-2.2.2-17-2017-00013 EFOP-2.2.2-17-2017-00014 Folyt. II.2.14.) pontban
II.2.14) További információ:
A Keretmegállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
Kiegészítés a II.2.13) ponthoz: EFOP-2.2.3-17-2017-00021; EFOP-2.2.2-17-2017-00004; EFOP 2.2.2-17-2017-00008;
EFOP-2.2.2-17-2017-00024; EFOP-2.2.2-17-2017-00025; EFOP-2.2.2-17-2017-00023;EFOP-2.2.2-17-2017-00026;
EFOP-2.2.2-17-2017-00028; EFOP-2.2.2-17-2017-00029.
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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 247 - 652518
(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: Általános háztartási gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SLIMLOGIC Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23768844242
Postai cím: Bogáncs Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
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Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@slimlogic.hu
Telefon: +36 14696275
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: 198886280,00
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: közreműködés a
kiszállításban
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari háztartási gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SLIMLOGIC Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23768844242
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Postai cím: Bogáncs Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@slimlogic.hu
Telefon: +36 14696275
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: 368387840,00
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: közreműködés
kiszállításban
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
1.
Ajánlattevő neve: Arterior Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9011 Győr Dózsa Major 01052/16 01052/16
Adószám: 24822196-2-08
2.
Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1101 Budapest Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Adószám: 22987392-2-42
3.
Ajánlattevő neve: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1048 Budapest Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Adószám: 26608055-2-41
4.
Ajánlattevő neve: Polizo Kft.
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Székhelye: 2011 Budakalász Széchenyi Utca 37
Adószám: 10637430-2-13
5.
Ajánlattevő neve: GAIA Software Kft.
Székhelye: 1039 Budapest Árpád Utca 20
Adószám: 23980855-2-41
6.
Ajánlattevő neve: SLIMLOGIC Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1151 Budapest Bogáncs Utca 5.
Adószám: 23768844242
2. rész:
1.
Ajánlattevő neve: Polizo Kft.
Székhelye: 2011 Budakalász Széchenyi Utca 37
Adószám: 10637430-2-13
2.
Ajánlattevő neve: SLIMLOGIC Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1151 Budapest Bogáncs Utca 5.
Adószám: 23768844242
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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (11738/2022)
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: 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: Sándor Balázs
Telefon: +36 305996458
E-mail: sandor.balazs@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.
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/EKR000378152022/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/EKR000378152022/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
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hidraulikus váltóhajtóművek javítása
Hivatkozási szám: EKR000378152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50800000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hidraulikus váltóhajtóművek javítása vállalkozási keretszerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 361590000 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: Hidraulikus váltóhajtóművek javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.624 db üzemelő, az EHW 825 típuscsaládba tartozó váltóhajtómű működésének biztosítása érdekében
karbantartások és javítások elvégzése.
A Szerződés keretösszege, azaz az Eseti Megrendelések maximális összértéke nettó 361.590.000 Ft , azaz nettó
háromszázhatvanegymillió-ötszázkilencvenegyezer forint (továbbiakban: „Keretösszeg”). Lehívási kötelezettség:
nettó 216.954.000 Ft (a keretösszeg 60 %-a). A keretösszeg tartalmazza a teljes keretösszeghez viszonyított 40%os értékbeli mennyiségi eltérést is, amely nettó 144.636.000 Ft. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában
meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Megrendelő – a jelen Szerződés
időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint egyoldalú nyilatkozatával
rendelheti meg a jelen Szerződés tárgya szerinti munkálatokat a szerződésben foglaltak szerint a Keretösszeg
mértékéig azzal, hogy a Keretösszeg mennyiségi eltéréssel érintett összegének részleges vagy teljes kimerítésére
kötelezettséget nem vállal, Megrendelő a mennyiségi eltérés értékének részbeni, vagy egészbeni felhasználására
Vállalkozó felé történő külön jelzés nélkül, a jelen szerződésben meghatározott Eseti megrendelés(ek) leadásával
jogosult.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/1 alkalmassági feltételben meghatározott szakembernek az M/1
alkalmassági feltétel szerint meghatározott 36 hónapon felüli többlettapasztalata (0-24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 361590000 Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nem alkalmazott
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:
A II.2.5. pontban meghatározott árszempontok a következők:
A Műszaki leírás 1. mellékletében szereplő alkatrészárak 1. – 53. sor értékéből képzett nettó, gyakoriság szerint
súlyozott számtani átlagár: Ft/átlag alkatrészár súlyszám:45
A Műszaki leírás 1. mellékletében szereplő 54. sor értéke: nettó Ft/rezsi óradíj súlyszám: 45
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a bírálat során adható pontszám: 1-10-ig terjed, ahol a legjobb
ajánlat a maximális 10 pontot kapja, és az ajánlattételi szakaszhoz majd kiadandó KD-ben írt képlet alapján a többi
ajánlat annak megfelelően kevesebbet. A bírálat módszere: az árszempontok esetében: fordított arányosítás, a
minőségi szempont esetében: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő a keretösszeg 40 %-át kitevő mennyiségi eltérést ír elő tekintettel az orosz-ukrán háború okozta, és
annak következményeként még várható bizonytalan gazdasági helyzetre, ennek keretében az alapanyagárak,
és ennek következményeként az egységárak várható változására a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra
tekintettel. A magasabb mennyiségi eltérés beállításának ebből következően az az indoka, hogy ajánlatkérő
a lehívás mértékének jelentősebb szabályozásával nagyobb mértékben befolyásolni tudja a szerződés
keretösszegéből való lehívás mértékét akkor is, ha a hivatkozott objektív körülmények az árak irreális emelkedését
okozzák. Emiatt ajánlatkérő adott esetben megfontolja az alkatrészek cseréje helyett a meglevő alkatrészek
javíttatását, illetve a MÁV Zrt-nél készleten levő még használható alkatrészek beépítését.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban Kbt.) 62.§ (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt
áll (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)–(5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, valamint 64. §-ára is). A Kbt.
74.§ (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt,
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ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely a
kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot,
hogy kizárhatja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. Kizáró okok igazolása: Előzetes igazolás: részvételre jelentkező
részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, és az alkalmassági feltételek tekintetében
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelő EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 3. §-ra foglaltakra is tekintettel. A Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában is
nyilatkozni kell. Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, a részvételre jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitást nyújtó részéről a Kbt.67.§ (1) bek. szerinti
nyilatkozatot. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (2) nekezdése is irányadó. Utólagos igazolás:
ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4)-(7) bek.-ben foglaltak szerint jár el. A részvételre jelentkező kizáró okok alá nem
tartozását a 321/2015. (X. 30.)Korm. rend. 8. és 10. §-a, továbbá 12-16. § szerint kell igazolnia azzal, hogy
a 8.§ ib) és 10.§ gb) pontjában a 2017. évi LIII. tv.3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó-illetve
az Ajánlatkérőnek ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésének
hatálya alá. Kbt. 65.§(7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt.65.§(8) bekezdése szerinti szervezet
részéről a részvételre jelentkezésben csatolni kell - a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 15.§ (1) ek. irányadó. A kizáró okok előzetes és
utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat
a 321 /2015. (X.30). Korm. rendelet 1-7., valamint 8- 16. §-ai, és ezek alapján a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): nem alkalmazott
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Igazolási mód a részvételi szakaszban: A
Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre
jelentkezőnek a Korm.rend 1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell
igazolnia.
Igazolási mód az ajánlattétel során:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember (szervezetek) megnevezése, végzettsége vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetése.
Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az
alábbiak szerint:
1. csatolni kell a szakember megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR-es nyilatkozatot.
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- az adott szakember nevét,
- szakmai gyakorlat idejét (év, hónap),
- a szakember munkáltatójának (illetve a vele jogviszonyban álló szervezet megnevezésének),
jogviszonyának, valamint
- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, amely szerinti szakemberként kívánja az ajánlattevő
bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe.
2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi
minimális tartalommal:
- név,
- jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése,
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- a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai
gyakorlat, tapasztalat feltüntetése,
minimálisan az alábbi adatok megadásával:
• szakmai tapasztalat rövid bemutatása
• szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az M.1) alkalmassági feltétel
megállapítható legyen) A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként
előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a
szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
3. Csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel
munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Részletesen: ld. Közbeszerzési dokumentumok
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Részvételre jelentkező alkalmatlannak minősül a szerződés
teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú villamosmérnök vagy azzal egyenértékű
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki EHW 825 típusú, vagy azzal egyenértékű hidraulikus
váltóhajtómű szerelésében és/vagy telepítésében és/vagy tesztelésében és/vagy üzembe helyezésében
és/vagy karbantartásában és/vagy felújításában legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik. Az EHW
825 típusú hidraulikus váltóhajtóművel egyenértékűnek ajánlatkérő az EHW 825 típusú hidraulikus
váltóhajtómű altípusait tekinti
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:
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 teljesítésigazolás kiállításának
időpontjától számított 6 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben jogszabály,
vagy a beépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 6 hónap időtartamot
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.A szerződő Felek a
szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes
teljesítése esetére -amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes
fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól kötbérfizetésben állapodnak meg.
A kötbér esedékessé válik: késedelmi kötbér esetén Eseti megrendelésenként ha a késedelem megszűnik, a
póthatáridő lejár vagy mértéke a kötbérmaximumot eléri; hibás teljesítési kötbér esetén Eseti megrendelésenként,
ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;meghiúsulási
kötbér esetén, ha a Megrendelő elállását, felmondását a Vállalkozónak bejelentette. Felek rögzítik, hogy
a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más
jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint – a Ptk.-ban foglalt
korlátok figyelembevételével.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem
terheli.
Tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít. A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét
képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti
rendelkezések alkalmazását. A szerződés teljesítése a Megrendelő által a Vállalkozó részére küldött eseti
megrendelésekben meghatározott munkák megrendelésével és azok teljesítésével történik.
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III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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 szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
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IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (1) bek. c) és (2) bek alapján. 2) Az
eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend).
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem
alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell
megtenni. 4) A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a részvételi felhívásban,
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie részvételre jelentkezését. 5) A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. 6) A Kbt. 66.§ (3) bekezdése alapján részvételre jelentkező nem tehet
ajánlatot. 7) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. 8) Nyilatkozat szükséges a
Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. A részvételi jelentkezésbe csatolandó dokumentumok
teljes listáját a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 9) Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó. 10) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre
jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások lezárásától számított 30 nap az ajánlati
kötöttség. 11) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárással kapcsolatosan a
közép-európai idő az irányadó. 12) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. 13) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. 14) Ajánlatkérő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket,
hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimum követelményeket - M1 alkalmassági
feltétel tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére
való alkalmasságukat. 15) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban nem kíván tárgyalni a szerződést
biztosító mellékkötelezettségek-és a kötbérek típusáról, de nem zárja ki az ármódosító képletről való
tárgyalást, amelyet a szerződés tervezete tartalmaz. 16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját. 17. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Nagy Zita, 541. 18. Részvételre jelentkezőnek,
részvételi jelentkezésében 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. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/07/20 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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 Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12479/2022)
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 Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
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/EKR000726652022/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/EKR000726652022/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: Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2023. évre
Hivatkozási szám: EKR000726652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66516000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2023. évre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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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: Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2023. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2023. évre
A kártérítési limit biztosítási eseményenként 100.000.000 SDR-nek, biztosítási időszakra vonatkozóan pedig
125.000.000 SDR-nek megfelelő összegben.
További limitek:
Az atomkár miatt érvényesített, megalapozott kárigények kamatai tekintetében115.000 SRD-nek megfelelő forint,
az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva/
biztosítási időszak.
A Bíróság által a Biztosított terhére az atomkárral összefüggésben megállapított költségek tekintetében, 115.000
SDR-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos
középárfolyamán számolva/biztosítási időszak.
A bíróság által atomkár megtérítésével összefüggésben a Biztosított oldalán felmerülő jogi képviseleti
költségek tekintetében a limit 230.000 SDR-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének
időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva/biztosítási időszak.
Műszaki-szakmai ajánlatra vonatkozó minimumkövetelmény:
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a további limitek (Szerződéstervezet 4.1-4.3
pontok) összegének erejéig a bíróság által az atomkár megtérítésével összefüggésben a biztosított terhére
megállapított kamatokat, költségeket és a Biztosított jogi képviseleti költségeit.
A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentum 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
x Minőségi kritérium – 1 A biztosítási időszakra vállalt kártérítési limit mértéke (min. 125 millió SDR) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

292

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott
értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott
közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6) ponthoz: Közszolgáltató ajánlatkérő a 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet) 4. § (3) bekezdése alapján nem
köteles indokolni a részekre történő ajánlattétel kizárását.
A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni.
Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
A IV.2.6) ponthoz: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott időtartam (1 hónap) alatt 30 nap
értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: J.1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 26. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a szolgáltatás
nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Előzetes igazolás:
J.1. A (közös) részvételre jelentkezőnek, a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
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meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő, összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdésével, az EEKD-ban megjelölte, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen
feltüntetnie.
A (közös) részvételre jelentkezők az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Utólagos igazolás:
J.1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi
nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján a (közös) ajánlattevő részéről csatolandó a
szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolata vagy a
szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás.
Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A (közös) részvételre jelentkező 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) 1. § (1) bekezdésének megfelelően
a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn.
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó
igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Ha a (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• A (közös) részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)
bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o)
pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10.
§ (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok
egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró
okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos
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határidő kitűzésével, ha a bírálat során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmára vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához
egyéb okból szükséges. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás
során bármikor ellenőrizheti.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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: Előzetes igazolás
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő, összhangban a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével, az EEKD-ban megjelölte, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen
feltüntetnie.
A (közös) részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is
megfelelhet /Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére/. Ebben az esetben az érintett
személyek/szervezetek mindegyikére vonatkozóan kitöltött EEKD-t is be kell nyújtani.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó
okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben
nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett
nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melynek
tartalmaznia kell a részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A
meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések – vagy később, az ajánlattételi szakaszban az ajánlat
- bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára
vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához egyéb okból
szükséges, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett részvételre jelentkezőt –
az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőt-, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az
ajánlatkérő a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti.
Utólagos igazolás
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat
és/vagy igazolásokat kéri:
M.1. A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) teljesített, a részvételi felhívás
III.1.3) M.1. pontban meghatározott szerződések ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3) bekezdés, (3a) bekezdés b) pontjának és a 22. § bekezdés (1), (2), (3a) és (5) pontjának megfelelően.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint is eljárhat.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki és szakmai alkalmasság:
M.1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja* tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított 72 hónapban teljesített, nukleáris kárfelelősség biztosítás nyújtására vonatkozó szerződése(i)nek
értéke nem éri(k) el összesen a nettó 200 000 000** HUF-ot.
*Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi
figyelembe.
**Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés
oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik,
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha az összegek nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azok a részvételi felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kerülnek átszámításra a (közös)
részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján. (www.mnb.hu)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid
ismertetése:
A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés / ajánlat részeként megtenni. Ha a Közbeszerzési dokumentum
- az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a
nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a
nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően
kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők /
közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a
részvételi jelentkezést / az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében
eljárhat.
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:
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek 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 szerződésben az ellenszolgáltatás euróban lesz meghatározva, a kifizetések euróban történnek.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Az érvényes ajánlat feltétele, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi biztosító rendelkezzen a
szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti,
kamarai tagsággal.
2. A Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződéses feltételek minimumkövetelménye
(Szerződéstervezet 13.4 pontja)
&̋61485;
„Egy esetlegesen bekövetkező nukleáris baleset kárrendezése során a Biztosítónak együtt kell működnie az
érintett magyar hatóságokkal (pl. Országos Atomenergia Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság),
valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény előírása szerinti kiegészítő állami fedezettel
kapcsolatosan a magyar állam illetékes szervezeteivel.
Ezért a Biztosítónak nukleáris baleset bekövetkeztekor Magyarország területén biztosítania kell:
a) magyar nyelven (írásban és szóban) történő kommunikációt, ügyintézést,
b) a kár mértékével arányos, a kárrendezéshez szükséges infrastruktúrát (iroda, számítógép, internet-kapcsolat,
telefon, stb.). „
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a III.2.2) 2. pontban meghatározott
szerződéses feltételeket olyan minimumkövetelményeknek tekinti, amelyekről nem tárgyal az ajánlattevőkkel.
A fenti pontok igazolására ajánlatkérő az ajánlat részeként nyilatkozatot kér az ajánlattevőtől.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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
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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 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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/08/26 (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: 2023. június
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 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet szerinti közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges indokolni a részekre történő ajánlattétel lehetőségének
kizárását.
1. Rendelkezések:
• az EKR-rendelet alkalmazása
• kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
• verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
• üzleti titok: Kbt. 44. §, 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet 11. § (4) bek.,
• dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek.,
• tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
• hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(11) bek.
• Ha a részvételre jelentkező 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.
• változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
• külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.
• közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §.
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2. A részvételi jelentkezés, 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. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
4. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak
figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya
alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített
ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban és a szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság körében, azaz a III.1.1 pontban szigorúbban határozta
meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
6. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
7. A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolniuk kell a meghatalmazást
tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az
EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett
nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
8. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást
biztosítani.
9. Ajánlatok értékelési szempontja
Legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Részszempont Súlyszám Értékelési módszer
1. Nettó ajánlati ár EUR-ban 95 fordított arányosítás
2. A biztosítási időszakra vállalt kártérítési limit mértéke (min. 125 millió SDR) 5 hasznossági függvény
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében: 1-100.
tartalmazza.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
11. Műszaki-szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia (előzetes tájékoztatásul):
-Az ajánlati ár megalapozása (pl. szöveges tájékoztatás, módszer, számítás vagy kalkuláció bemutatása).
-Az ajánlattevőnek a Biztosítás-mérnöki háttér információ c. dokumentumban összefoglalt adatok alapján
kell szakmai ajánlatát kidolgoznia, mely ajánlat a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában értékelésre
kerül a felhívás szerint, azaz az kerül megvizsgálásra, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívás és
a dokumentáció feltételeinek.
- Ajánlattevő közjegyző előtt tett nyilatkozata (közjegyzői okiratba foglalva), miszerint rendelkezik 100 000
000 SDR/káresemény és 125 000 000 SDR/év értékű fedezettel.
Műszaki leírás minimumkövetelménye (Szerződéstervezet 1. sz. melléklet 7.2 pont):
-Ajánlattevő nyilatkozata, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a további
limitek (Szerződéstervezet 4.1-4.3 pontok) összegének erejéig a bíróság által az atomkár megtérítésével
összefüggésben a biztosított terhére megállapított kamatokat, költségeket és a Biztosított jogi képviseleti
költségeit.(minimumkövetelmény)
12. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei és a
Ptk., valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
(EKR rendelet) rendelkezései irányadóak.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 2. §-a szerinti alapelveknek és a Kbt. 88. § (6) bekezdésben előírtaknak való
megfelelés céljából tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az alábbi szerződéses feltételekről (de
nem kizárólagosan ezekről a feltételekről) lehetséges tárgyalni azzal, hogy a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok tartalma az ajánlatkérő által javasolt feltételeket tartalmazza: fizetési feltételek, szerződés
felmondásával, megszüntetésével kapcsolatos feltételek és határidők.
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15. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés feltöltésének tervezett időpontja:
2022.08.23.
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2022.08.26.
17. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022.11.18.
FAKSZ: Dr. Bachné Griezer Mária lajstromszáma: 01129
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/07/19 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12282/2022)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paragi József
Telefon: +36 709848011
E-mail: jozsef.paragi@volanbusz.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161462022/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/EKR000161462022/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
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: HKIR járműfedélzeti eszközök üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000161462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50312600-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
HKIR járműfedélzeti eszközök üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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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: HKIR járműfedélzeti eszközök üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50312600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Belföldön, egész Magyarország terültén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek a HKIR projektbe bevont, járműfedélzeten, vagy oktatási/tantermi/tesztelési, stb.
célokra éles vagy oktató módban üzembehelyezett, használatba vett és le nem selejtezett, forgalomirányító,
utastájékoztató és jegyértékesítő funkciókkal rendelkező OBU (On Board Unit) járműfedélzeti eszköz és
kapcsolódó szoftver elemek tekintetében az alábbi feladatokat szükséges ellátnia a szerződés hatályba lépését
követő 24 hónapban:
• HKIR járműfedélzeti eszközök és szoftver elemeinek átalánydíjas üzemeltetése, helyszíni hibaelhárítása és
karbantartása
• HKIR járműfedélzeti eszközök átalánydíjas javítása
• HKIR járműfedélzeti eszközökön keletkező másodpéldányok és számlák begyűjtése, időbélyegzése, aláírása,
archiválása/megőrzése
• HKIR járműfedélzeti eszköz és szoftver elemeinek üzemszerű működését valós időben és folyamatosan végző
felügyeleti és hibajegykezelő rendszerek működtetése
• 159 db HKIR járműfedélzeti csereeszköz biztosítása
• HKIR járműfedélzeti eszközök és azok szoftver elemeinek működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges erőforrások
biztosítása 150 mérnöknap/12 hónap mértékben
• 40 oktatási nap
• 100 db OBU szett (50 db "A" és 50 db "B" típusú) szállítása
A HKIR projektbe az eljárás megindításakor 5300 db HKIR OBU szett került beüzemelésre. A szerződés teljesítése
során az OBU szettek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban foglatlak szerint változhat.
Részletes feltételek: a Műszaki leírás szerint.
( 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 –
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x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a
24 hónapos határidő lejárta előtt 30 nappal a Szerződés hatályát további 8 hónappal meghosszabbítsa.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt (lehívási kötelezettség nélkül) jogosult közlekedési kompetenciával
rendelkező üzleti konzultációs, projektvezetés, tanácsadás és alkalmazás fejlesztési erőforrások lehívására
750 mérnök és technikusinap (250 mérnöki és 500 technikusi nap) terjedelemben.
Továbbá Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 24 hónapos határidő lejárta előtt 30 nappal a
Szerződés hatályát további 8 hónappal meghosszabbítsa. Az opcionális 8 hónapban Ajánlatkérő az alábbi
opciós feladatok lehívására jogosult:
• HKIR járműfedélzeti eszközök és szoftver elemeinek átalánydíjas üzemeltetése, helyszíni hibaelhárítása és
karbantartása
• HKIR járműfedélzeti eszközök átalánydíjas javítása
• HKIR járműfedélzeti eszközökön keletkező másodpéldányok és számlák begyűjtése, időbélyegzése,
aláírása, archiválása/megőrzése
• HKIR járműfedélzeti eszköz és szoftver elemeinek üzemszerű működését valós időben és folyamatosan
végző felügyeleti és hibajegykezelő rendszerek működtetése
• 159 db HKIR járműfedélzeti csereeszköz biztosítása
• HKIR járműfedélzeti eszközök és azok szoftver elemeinek működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges
erőforrások biztosítása 150 mérnöknap/8 hónap mértékben.
• 20 oktatási nap
• 200 db OBU szett szállítása
Az opcióra vonatkozó további rendelkezéseket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A kitöltött Ártáblázat „Nettó ajánlati összár (Ft)” összegét szükséges a felolvasólapon szerepeltetni.
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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 ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell
igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet
4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 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.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatikötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2)-(3), valamint (5)(6) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4)
bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Korm. rendelet II.
fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő 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 az űrlap IV. része „α” (alfa)
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szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre
vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja valamint a 22. § (1) bekezdése alapján a referencia
igazolásnak/referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail cím vagy telefonszám);
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdés év/hó/nap és befejezés év/hó/nap pontossággal);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy
a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő
a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, műszaki paramétereket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21/A §-ára is.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint
a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak
alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azon szakembereknek a
megnevezése, képzettségük illetve végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő
(közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. A benyújtandó igazolások:
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot (EKR űrlap)
- a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható, a következő minimális adattartalommal: a) a szakember neve, b)
szakmai gyakorlat bemutatása (gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), a szakmai gyakorlatok
bemutatásánál szükséges feltüntetni a feladat/munka/megbízás/projekt megnevezését is).
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén
a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll.
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.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni
a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
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Az alkalmassági követelmények igazolásának további szabályait és feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett, de hat évnél (72
hónapnál) nem régebben megkezdett forgalomirányító, utastájékoztató és jegyértékesítő funkciókkal
rendelkező, helyközi közszolgáltatási tevékenység ellátásának keretében üzemelő, legalább 2000 darab
járműfedélzeti eszköz minimum 5 hónapos, folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
A járműfedélzeti eszközöknek mindhárom funkcióval rendelkezniük kell: forgalomirányító,
utastájékoztató, jegyértékesítő. Ajánlatkérő a „helyközi” alatt települések közötti viszonylatot ért.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább
1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai (vagy azzal egyenértékű) végzettségű
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap közlekedésinformatikai rendszerek fejlesztésében és/
vagy üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal.
AK felhívja a figyelmet, hogy szerződéskötési feltételként rögzíti, hogy a szerződéskötésre az M/2
alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek rendelkeznie kell ITIL v3 vagy azzal egyenértékű
módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal.
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:
Ajánlatkérő késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg.
Részletesen a szerződéstervezetben kerül kifejtésre.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1) (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó.
Számlakiállításra a szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség. A kifizetésre alkalmazandó az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről.
Részletesen a szerződéstervezetben kerül kifejtésre.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes
ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) 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
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés jellege, a HKIR rendszer komplexitása, műszaki egysége
nem teszi lehetővé a részekre bontást. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés teljesítése során megvalósítandó feladatok egymásra épülnek, nem elválaszthatók. Ellentétes
a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező, a támogatandó folyamatokból fakadóan
egymással szorosan összefüggő feladatokat különböző szervezetek végezzék.
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2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nyilvános előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek
EKR azonosítószáma: EKR000646822022
3. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás az EKR-ben kerül lebonyolításra, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.)
szabályai szerint.
4. EKR használatával kapcsolatos útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. AK a rendszer
működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.
5. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR-en keresztül kiegészítő
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Felolvasólapot, a Kbt.68. § (4) szerinti információkat; AT nyilatkozatát
a Kbt. 66.§ (6) a) és b), a Kbt.66.§ (2) és a Kbt.67.§ (4) szerint. AK előírja a Kbt. 65.§ (7) szerinti információk
ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyil. is).
7. 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 ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges
benyújtani.
8. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv.
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely
alátámasztja, h. a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz.
teljesítésének időtartama alatt.
9. Közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §-a, valamint a KD-ban leírtak szerint; AT
(közös ajánlattevők) - és bevonásuk esetén az ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, kötelezettséget vállaló, vagy
más nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006.évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó írásos meghatalmazást.
10. Ajánlat érvényességének feltétele: Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a műszaki leírásban
és az „Átmeneti időszakra vonatkozó HKIR OBU üzemeltetési szabályzat és kézikönyv”-ben szereplő
gyártói szintű távoli üzemeltetési szolgáltatások (L3) ellátására vonatkozó cégszerűen aláírt gyártói
nyilatkozatokat, miszerint az ajánlattevő/alvállakozó részére a gyártók az L3 szintű szolgáltatásokat a
szerződés teljesítéséhez biztosítani fogják a HKIR járműfedélzeti eszközök és kapcsolódó szoftver elemek
üzemszerű működtetéséhez. A gyártói nyilatkozat szavatolja, hogy Ajánlattevő a szerződés szerinti, az
Ajánlatkérőnek nyújtandó valamennyi szolgáltatás vonatkozásában a szerződés tárgyainak teljesítésére - a
szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy mind az „A”, mind a „B” típusú eszközre vonatkozóan szükséges
benyújtani a gyártói nyilatkozatot. Amennyiben Ajánlattevő a gyártók egyike, abban az esetben is
szükséges mindkét gyártói nyilatkozat benyújtása.
11. A szerződés megkötésének feltételeként legkésőbb a szerződéskötésre az alkalmassági követelmények
keretei között bemutatott szakembernek rendelkeznie kell ITIL v3 vagy azzal egyenértékű módszertani
tudást igazoló tanúsítvánnyal. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a szakember
a szerződéskötésre rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal vagy amennyiben az M/2 alkalmassági
követelményre bemutatott szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal
AK a tanúsítvány egyszerű másolatának benyújtását kéri.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog az
alábbiakkal:
- ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedéssel és
- ISO 14001 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű környezetközpontú intézkedéssel.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

310

Vagy amennyiben AT a fentiekkel az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az előírt tanúsítvány egyszerű
másolatának benyújtását kéri.
13. Az ajánlatban Részletező ártáblázatot szükséges benyújtani a kiadott minta szerint.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat,
melyeket a Kbt. vagy AK kötelezően előír.
15. Dokumentumok benyújtása: Kbt. 41/A. §, 47.§(2).
16. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rend. 11.
17. § (4) bek.-e szerint lehetséges.
18. A IV.2.6) pont kapcsán Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. FAKSZ: Krönung Judit 01377, helyettes: dr. Molnár Annamária 01106
20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
21. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Jelen eljárás a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alkalmazásával kerül lefolytatásra.
23. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) – a 301/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján - a Kbt. 3. § 14 pontjai szerint járulékos
közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
24. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szerint történik.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja
önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve
projekttársaság létrehozását.
26. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
27. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont, M/2.
pont.
28. AK. ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
29. Ajánlatkérő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a következő linken érhető el:
www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem
30. A DKÜ adatkezelési tájékoztatója a dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/
DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/17 (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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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12210/2022)
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: Combino villamosokhoz alkatrészek beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR000202352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34600000-3

312
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Combino villamosokhoz alkatrészek beszerzése II., adásvételi keretszerződés keretében, az alábbi részajánlattételi
lehetőségekkel:
Teljes mennyiség (tervezetten): 2714 db/24 hónap
1. rész: Combino fékegységek és alkatrészeinek beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 2122 db/24 hónap
2. rész: Elektromos alkatrészek beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 592 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket a 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: 159854130 (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: Combino fékegységek és alkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi villamos fogadóraktára:
V200-as raktár (1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Combino fékegységek és alkatrészeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében
Teljes mennyiség (tervezetten): 2122 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint 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. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés
kiadására kötelezettséget vállal.
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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 (legfeljebb 60 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 ár alacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos alkatrészek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi villamos fogadóraktára:
V200-as raktár (1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Elektromos alkatrészek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében, adásvételi keretszerződés
keretében.
Teljes mennyiség (tervezetten): 592 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint 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. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés
kiadására kötelezettséget vállal.
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 (legfeljebb 60 naptári nap) 5
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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 ár 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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 046 - 120672
(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: Combino fékegységek és alkatrészeinek beszerzése
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:
2022/06/09 (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: Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10612028213
Postai cím: Öregországút 1.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: info@metal99.hu
Telefon: +36 29360143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70266126
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Elektromos alkatrészek 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:
2022/06/09 (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: Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10612028213
Postai cím: Öregországút 1.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: info@metal99.hu
Telefon: +36 29360143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89588004
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész: Combino fékegységek és alkatrészeinek beszerzése
a.) Ajánlattevő neve: Szikametró89 Kft. , székhely: 2141 Csömör, Fecske utca 7., adószáma: 10318133-2-13
b.) Ajánlattevő neve: Metal 99 Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., székhely: 2370 Dabas, Öregországút
1., adószáma: 10612028-2-13
2. rész: Elektromos alkatrészek beszerzése
a.) Ajánlattevő neve: Szikametró89 Kft., székhely: 2141 Csömör, Fecske utca 7., adószáma: 10318133-2-13
b.) Ajánlattevő neve: Metal 99 Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., székhely: 2370 Dabas, Öregországút
1., adószáma: 10612028-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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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.§ (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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12303/2022)
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: TW6000 villamoshoz szögjeladó elemek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000243702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34600000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TW6000 típusú villamoshoz szögjeladó elemek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés)
Teljes mennyiség (tervezetten): 260 db/ 24 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a részletes műszaki követelményeket a 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 nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 87834500 (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: TW6000 villamoshoz szögjeladó elemek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az adásvételi keretszerződés 7.2. pontjában meghatározott BKV
Zrt. villamos fogadóraktárai, az adott megrendelésben meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TW6000 típusú villamoshoz szögjeladó elemek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés)
A beszerzendő termékek elektromos alkatrésznek minősülnek.
Teljes mennyiség (tervezetten): 260 db/ 24 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a részletes műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
A 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. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell
benyújtania ajánlatát. 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.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosítók alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az
Ártáblázatban meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

323

• a vállalt jótállási határidő legalább 12 hónap, valamint a jótállással kapcsolatos további – közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezetben szereplő – feltételeket elfogadja;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a megajánlott alkatrészeket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védő csomagolásban szállítja le;
• tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
&#61485; nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
&#61485; 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 (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (legfeljebb 60 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 a közbeszerzési dokumentumok részét képező 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)
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IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 050 - 131051
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-29/22 Rész száma: Elnevezés: TW6000 villamoshoz szögjeladó elemek 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:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: 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
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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: 81100000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87834500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Eljárásban egyetlen, ajánlatot tett ajánlattevő neve: BUDAKER Kft.
Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 48.
Adószáma: 12248885-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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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. § (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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12307/2022)
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 16416578
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: CAF villamosokhoz primer és szekunder rugók besz
Hivatkozási szám: EKR000202662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44550000-0

328
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CAF villamosokhoz primer és szekunder rugók beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés)
Teljes mennyiség (tervezetten): 840 db/36 hónap
Az egyes tételek részletes ismertetését 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 nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 135051149 (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: CAF villamosokhoz primer és szekunder rugók beszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44550000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. V200 raktár (1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1.)
BKV Zrt. V220 raktár (1091 Budapest, Üllői út 199.)
BKV Zrt. V390 raktár (1116 Budapest, Fehérvári út 247.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CAF villamosokhoz primer és szekunder rugók beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 840 db/36 hónap
Az egyes tételek részletes ismertetését az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 36 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. Ajánlatkérő a keretszerződésben
rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. A megkötésre
kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében
kell benyújtania ajánlatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania, az alábbiak szerint:
• az Ártáblázatban az egyes tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját,
termékgyártói azonosító számát,
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• csatolnia kell – katalógusszámmal rendelkező alkatrészek vonatkozásában – a megajánlott alkatrészek
gyártójától, vagy a jármű gyártójától származó nyilatkozatot, melyben a társaság nyilatkozik, hogy a megajánlott
termék az Ártáblázatban Ajánlatkérő által megadott katalógusszámmal szereplő termék funkciójának ellátására
alkalmas, a járműbe beépíthető.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• az általa vállalt jótállási határidőről, mely nem lehet kevesebb, mint az átvételtől számított 12 hónap, továbbá,
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• az alkatrészeket eredeti gyártói csomagolásban szállítja le, a szerződéstervezetben foglaltak szerint;
• 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 munkavállalóikkal, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb
személyekkel is ismertette;
• nyilatkoznak az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének 4. cikk 8. pontja szerint
adatfeldolgozónak minősül / nem minősül adatfeldolgozónak
• a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján kisadózó
vállalkozásnak minősül/nem minősül kisadózó vállalkozásnak.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (legfeljebb 60 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 értékelési szempont 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
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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 043 - 112626
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CAF villamosokhoz primer és szekunder rugók besz
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:
2022/06/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
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Hivatalos név: MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12106189242
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: verseny@movill.hu
Telefon: +36 12524762
Internetcím(ek): (URL) www.movill.hu
Fax: +36 13636687
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: 135051149
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AJÁNLATTEVŐ:
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Ajánlattevő neve: MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Erzsébet
királyné útja 15.; adószáma: 12106189-2-42)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12127/2022)
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: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10750036209
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsákainé Daku Andrea
Telefon: +36 302442993
E-mail: andrea.daku.zsakaine@eon-hungaria.com
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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: Áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopok
Hivatkozási szám: EKR001042212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44212222-1

335
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kis- ill. középfeszültségű elosztóhálózatokon, meglévők rekonstrukcióinál, ill. új létesítésű hálózatok építésénél
alkalmazott különböző méretű áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopok szállítása
Áttörtgerincű vasbeton távvezeték oszlopok szállítása, a keretmegállapodás futamideje alatt előirányzott
mennyiség az alábbiak szerint:
1. rész: TCS1 - KIF-KÖF hálózat; összesen: 6.853 db
2. rész: TCS2 - KÖF-hálózat 1; összesen: 268 db
3. rész: TCS3 - KÖF-hálózat 2; összesen: 145 db
4. rész: TCS4 – KÖF-hálózat 3; összesen: 9 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 863050000 (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: TCS1 - KIF-KÖF hálózat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44212222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyei, telephelyei, raktárai
Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A különböző típusú feszített áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopok, melyeket az erősáramú hálózatok
feszítő-, sarok- és tartóoszlopaiként alkalmazunk.
Az áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopokra vonatkozó részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban
(a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Mennyiség összesen: 6.853 db
Oszlop Vasbeton áttört 10/400 2942 db
Oszlop Vasbeton áttört 10/800 886 db
Oszlop Vasbeton áttört 10/1300 838 db
Oszlop Vasbeton áttört 12/400 1308 db
Oszlop Vasbeton áttört 12/800 195 db
Oszlop Vasbeton áttört 12/1300 510 db
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Oszlop Vasbeton áttört 14/400 174 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés és a megkötendő szerződés alapja a Mindösszesen ár Gyártelepi átvétel esetén (nettó, HUF) értéke,
amelyet a Felolvasólapon szükséges feltüntetni. Az ajánlat részeként az Árak részletezése elnevezésű táblázat
kitöltése is szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: TCS2 - KÖF-hálózat 1
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44212222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyei, telephelyei, raktárai
Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A különböző típusú feszített áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopok, melyek az erősáramú hálózatok feszítő-,
sarok- és tartóoszlopaiként kerülnek alkalmazásra.
Az áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopokra vonatkozó részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban
(a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Mennyiség: 268 db
Oszlop Vasbeton áttört 10/1800 db 40 db
Oszlop Vasbeton áttört 10/2800 db 5 db
Oszlop Vasbeton áttört 12/1800 db 116 db
Oszlop Vasbeton áttört 12/2800 db 107 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
Az értékelés és a megkötendő szerződés alapja a Mindösszesen ár Gyártelepi átvétel esetén (nettó, HUF) értéke,
amelyet a Felolvasólapon szükséges feltüntetni. Az ajánlat részeként az Árak részletezése elnevezésű táblázat
kitöltése is szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: TCS3 - KÖF-hálózat 2
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44212222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyei, telephelyei, raktárai
Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A különböző típusú feszített áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopok, melyek az erősáramú hálózatok feszítő-,
sarok- és tartóoszlopaiként kerülnek alkalmazásra.
Az áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopokra vonatkozó részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban
(a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Mennyiség: 145 db
Oszlop Vasbeton áttört 14/1800 97 db
Oszlop Vasbeton áttört 14/2800 48 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés és a megkötendő szerződés alapja a Mindösszesen ár Gyártelepi átvétel esetén (nettó, HUF) értéke,
amelyet a Felolvasólapon szükséges feltüntetni. Az ajánlat részeként az Árak részletezése elnevezésű táblázat
kitöltése is szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: TCS4 - KÖF-hálózat 3
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44212222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyei, telephelyei, raktárai
Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A különböző típusú feszített áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopok, melyek az erősáramú hálózatok feszítő-,
sarok- és tartóoszlopaiként kerülnek alkalmazásra.
Az áttörtgerincű vasbeton távvezetékoszlopokra vonatkozó részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban
(a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Mennyiség: 9 db
Oszlop Vasbeton áttört 16/400 9 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés és a megkötendő szerződés alapja a Mindösszesen ár Gyártelepi átvétel esetén (nettó, HUF) értéke,
amelyet a Felolvasólapon szükséges feltüntetni. Az ajánlat részeként az Árak részletezése elnevezésű táblázat
kitöltése is szükséges.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 199 - 520387
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: TCS1 - KIF-KÖF hálózat
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:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11952107244
Postai cím: Tóközi Utca 10
Város: Majosháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2339
Ország: Magyarország
E-mail: kata.kraft@sw-umwelttechnik.hu
Telefon: +36 302678626
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11182902211
Postai cím: Rákóczi Út 1.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: info@railone.hu
Telefon: +36 33503990
Internetcím(ek): (URL) www.railone.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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( 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: 705800000
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:
2
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: TCS2 - KÖF-hálózat 1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11182902211
Postai cím: Rákóczi Út 1.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: info@railone.hu
Telefon: +36 33503990
Internetcím(ek): (URL) www.railone.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: 84950000
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: TCS3 - KÖF-hálózat 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11182902211
Postai cím: Rákóczi Út 1.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: info@railone.hu
Telefon: +36 33503990
Internetcím(ek): (URL) www.railone.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: 72300000
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.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: 0 Rész száma: 4 Elnevezés: TCS4 - KÖF-hálózat 3
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 - 019318 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.rész - TCS1 KIF-KÖF hálózat: SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 2339 Majosháza, Tóközi Utca 10; 11952107244
Lábatlani Vasbetonipari Zrt., Magyarország 2541 Lábatlan, Rákóczi Út 1.; 11182902211
2.rész - TCS2 KÖF hálózat 1: Lábatlani Vasbetonipari Zrt., Magyarország 2541 Lábatlan, Rákóczi Út 1.;
11182902211
3.rész - TCS3 KÖF hálózat 2: Lábatlani Vasbetonipari Zrt., Magyarország 2541 Lábatlan, Rákóczi Út 1.;
11182902211
4.rész - TCS4 - KÖF-hálózat 3 számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (12632/2022)
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: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11103413207
Postai cím: Honvéd Utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TG1 30.000
Hivatkozási szám: EKR000626662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42124100-5

348
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gázmotor gyártó által előírt karbantartása, motorolaj vizsgálata, gyorsindító és alkatrész szállítása és beépítése.
A SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1. szám alatti Tóvárosi fűtőerőművében üzemeltetett JMS 620 GSNLC típusú, (motorszám: 4394951) TG1 jelű gázmotor 30.000 üzemórás karbantartása, DIANE XT4 Light+MORIS
+ FastrampUP gyorsindító vagy azzal egyenértékű gyorsindító korszerűsítő csomag leszállítása, telepítése és
beüzemelése, majd a legutolsó igazolt karbantartási, fejlesztési munkát követő 12 hónapos jótállási időszakban
a soron következő, a gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartások ellátása, továbbá a motorolaj
mintavételi és vizsgálati folyamat biztosítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TG1 30.000
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42110000-3

További tárgyak:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1. szám alatti Tóvárosi fűtőerőművében üzemeltetett JMS 620 GSNLC típusú, (motorszám: 4394951) TG1 jelű gázmotor 30.000 üzemórás karbantartása, DIANE XT4 Light+MORIS
+ FastrampUP gyorsindító vagy azzal egyenértékű gyorsindító korszerűsítő csomag leszállítása, telepítése és
beüzemelése, majd a legutolsó igazolt karbantartási, fejlesztési munkát követő 12 hónapos jótállási időszakban
a gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartások ellátása, továbbá a motorolaj mintavételi és vizsgálati
folyamat biztosítása.
Gyorsindítás minimális feltétele (egyenértékűség): A gázmotor az indítási parancstól szinkron terhelésben a teljes
terhelést érje el maximum 260 másodpercen belül.
DIANE XT4 Light+MORIS+ FastrampUP gyorsindító korszerűsítő csomagtól eltérő típusú gyorsindítás csak akkor
telepíthető, ha annak megfelelőségéről az Ajánlattevő a Jenbacher-INNIO megfelelőségi nyilatkozatát az ajánlat
részeként csatolja.
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A megadott típusú vezérlőtől való eltérés esetén az Ajánlattevő vállalja, hogy a jótállási időszak alatt az adott
motoron a Jenbacher-INNIO által végzett karbantartási, javítási munkák, anyagszállítások során az eltérő vezérlő
szállítása miatt kifogásolt, illetve érvénytelenített gyártói, vagy szakszervíz által biztosítandó jótállásokat átvállalja.
A gázmotor gyártója által kiadott gépkönyv szerinti karbantartási tervben meghatározott 30.000 üzemórás
karbantartási feladatok elvégzése, a gyorsindító csomag leszállítása, telepítése és beüzemelése, majd a legutolsó
igazolt karbantartási, fejlesztési munkát követő 12 hónapos jótállási időszakban a soron következő 2.000 és 4.000
üzemórás karbantartási munka elvégzése, az ehhez kapcsolódó gépkönyv szerinti alkatrész biztosítása, továbbá
motorolaj mintavételi és vizsgálati folyamat biztosítása.
A 12 hónapos jótállási időszakban a 2.000 és 4.000 üzemórás karbantartási munkákat értelemszerűen csak abban
az esetben kell elvégezni, ha a legutolsó igazolt karbantartási, fejlesztési munkát követően a 2.000 és 4.000
üzemórás üzemidőt jótállási időszakon belül eléri, és a 2.000 és 4.000 üzemórás gyártó által előírt karbantartás
aktuálissá válik.
Az ajánlat tárgyát képező összes karbantartási munkát a motorblokk kiszerelése nélkül, annak jelenlegi beépítési
helyén (8000 Székesfehérvár, Torony sor 1.) kell elvégezni.
A motorolaj cseréhez az olajat az Ajánlatkérő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazza.
A műszaki leírásában és egyéb dokumentumban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill. konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit v. az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, v.
védjegyre,szabadalomra,tevékenységre, személyre,típusra v. adott származásra v. gyártási folyamatra történő
utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni.A
meghatározott gyártmányú v. eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
v. az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,v. védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra v. adott
származásra v. gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja,AK ezekkel
egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad.Egyenértékű típus megajánlása
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,bármely megfelelő eszközzel
kell bizonyítsa,hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek.[321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3)-(6) bek.]
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? )
x Minőségi kritérium – 1 2. 30.000 üzemórás karbantartás során az üzemszünetet igénylő helyszíni
szerelés tényleges ideje (naptári nap) (minimum 15-maximum 30 naptári nap) 10
2 3. 30.000 üzemórás karbantartás teljesítési határideje [a szerződés hatályba-lépésének napjától számítva
a teljeskörű megvalósításig (tesztüzemmel)] – (naptári nap) (minimum 60- maximum 150 naptári nap) 10
3 4. DIANE XT4 Light+MORIS+ FastrampUP gyorsindító v.azzal egyenértékű gyorsindító korszerűsítő
csomag leszállításának, beüzemelésének teljesítési ideje (naptári nap) (a szerz, hatálybalépésének napjától
max.270 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. II.2.7) ponthoz: A szerződés teljesítésének határideje (gyorsindító korszerűsítő csomag leszállításának,
beüzemelésének teljesítési ideje) legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 270 naptári nap, amelynél
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kedvezőbb vállalást Ajánlatkérő az értékelési szempontok között értékel + a legutolsó igazolt karbantartási,
fejlesztési munkát követő 12 hónap jótállási időszak.
2. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: dr. Balogh Edina, lajstromszám:00119.
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: 2022 /S 091 - 251742
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: TG1 30.000
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 - 009039 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen tájékoztató hirdetmény tárgya az EU Hivatalos Lapjában 2022/S 091-251742 iktatószámon közzétett
eljárást megindító felhívás visszavonása, a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
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a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12460/2022)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Alexandra
Telefon: +362 03669177
E-mail: alexandra.nemeth17@volanbusz.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Létesítmények,autóbuszok takarítása,fertőtlenítése
Hivatkozási szám: EKR001365672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90900000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében álló létesítmények takarítási feladatainak ellátása, valamint az
üzemeltetésében álló autóbuszok belső takarítási és fertőtlenítési feladatainak ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 4187912170 (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: Takarítás, fertőtlenítés - 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90611000-3

További tárgyak:

90620000-9

Kiegészítő szójegyzék

90630000-2
90900000-6
90910000-9
90911200-8
90917000-8
90921000-9
98312000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU331,HU332,HU333
A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyék
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében álló létesítmények takarítási feladatainak ellátása, valamint az
üzemeltetésében álló autóbuszok belső takarítási és fertőtlenítési feladatainak ellátása - 1. rész
A szerződés keretösszege: nettó 1.416.902.100 HUF , amelyre Ajánlatkérőnek lehívási kötelezettsége van
A szolgáltatás mennyisége: A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek.
Összesen 72 településen, 124 helyszínen található létesítmények területén (összterület: 716.748 m2)
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I. Utasforgalmi területek (242.173 m2) - takarítási gyakoriság nincs meghatározva, az utasforgalmi területeknek
az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban meg kell felelniük a műszaki leírásban szereplő tisztasági
alapelveknek, követelményeknek
1. Utasforgalmi belső terület, kivéve vizesblokk (3.451 m2)
2. Utasforgalmi belső terület, vizesblokk (731 m2)
3. Utasforgalmi külső burkolt terület takarítása, a téli időszakban hó- és síkosságmentesítéssel (149.701 m2)
4. Utasforgalmi park és zöldterület (32.878 m2)
5. Utasforgalmi külső burkolt területen a téli időszakban hó- és síkosságmentesítése (takarítás nélkül) (55.412 m2)
II. Üzemi területek (474.575 m2) - takarítási gyakoriság meghatározását a műszaki leírás tartalmazza
6. Üzemi belső iroda terület (12.557 m2)
7. Üzemi szociális helyiségek, vizesblokk (9.702 m2)
8. Műhelyek, raktárak, porta, közlekedők (5.401 m2)
9. Üzemi külső burkolt terület takarítása, a téli időszakban hó- és síkosságmentesítéssel (124.540 m2)
10. Üzemi park és zöldterület (94.043 m2)
11. Üzemi külső burkolt területen a téli időszakban hó- és síkosságmentesítése (takarítás nélkül) (228.332 m2)
III. Rendkívüli takarítás, egyedi esetek
A. Rendkívüli takarítás (10.000 m2)
B. Rendkívüli nagytakarítás (7.000 m2)
C. Fertőtlenítő, pandémiás takarítás (10.000 m2)
D. Gépi légfertőtlenítés (24.000 m2)
E. Deponált hó szállítása (50 m3)
IV. Autóbuszok: összesen 35 településen 74 helyszínen (éves mennyiségek)
Alaptakarítás szóló autóbusz: 32.364 db
Alaptakarítás csuklós autóbusz: 6.324 db
Közepestakarítás szóló autóbusz: 4.488 db
Közepestakarítás csuklós autóbusz: 864 db
Nagytakarítás szóló autóbusz: 1.308 db
Nagytakarítás csuklós autóbusz: 300 db
Kárpittisztítás szóló autóbusz: 1.044 db
Kárpittisztítás csuklós autóbusz: 252 db
Függönymosás: 8.652 kg
Gépi légfertőtlenítés szóló autóbusz: 1.308 db
Gépi légfertőtlenítés csuklós autóbusz: 300 db
Rovarirtás szóló autóbusz: 6.264 db
Rovarirtás csuklós autóbusz: 768 db
Napi fertőtlenítés szóló autóbusz: 32.364 db
Napi fertőtlenítés csuklós autóbusz: 6.324 db
A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M/2/a) alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági
követelményt meghaladó létszáma (min. 0 fő, max. 7 fő) 5
2 2.2. M/2/b) alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági követelményt meghaladó létszáma
(min. 0 fő, max. 2 fő) 5
3 2.3. M/2/c) alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági követelményt meghaladó létszáma
(min. 0 fő, max. 1 fő) 5
4 3. A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában foglaltkeret összeghez képest Ajánlatkérő +30 %
mértékben, azaz nettó 425.070.630,- forint összegig jogosult opció lehívására.
Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet
megrendeléssel. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben
kimeríteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Takarítás, fertőtlenítés - 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90611000-3

További tárgyak:

90620000-9
90630000-2
90900000-6
90910000-9
90911200-8
90917000-8
90921000-9
98312000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén,
Budapest, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében álló létesítmények takarítási feladatainak ellátása, valamint az
üzemeltetésében álló autóbuszok belső takarítási és fertőtlenítési feladatainak ellátása - 2. rész
A szerződés keretösszege: nettó 1.804.568.800,- Ft, amelyre Ajánlatkérőnek lehívási kötelezettsége van.
A szolgáltatás mennyisége: A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek.
Összesen 64 településen, 117 helyszínen található létesítmények, továbbá Budapesten 62 db megállóhely
területén (összterület: 803.813 m2):
I. Utasforgalmi területek (263.872 m2) - takarítási gyakoriság nincs meghatározva, az utasforgalmi területeknek
az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban meg kell felelniük a műszaki leírásban szereplő tisztasági
alapelveknek, követelményeknek
1. Utasforgalmi belső terület, kivéve vizesblokk (14.600 m2)
2. Utasforgalmi belső terület, vizesblokk (194 m2)
3. Utasforgalmi külső burkolt terület takarítása, a téli időszakban hó- és síkosságmentesítéssel (196.403 m2)
4. Utasforgalmi park és zöldterület (36.078 m2)
5. Utasforgalmi külső burkolt területen a téli időszakban hó- és síkosságmentesítése (takarítás nélkül) (16.597 m2)
II. Üzemi területek (539.941 m2) - takarítási gyakoriság meghatározását a műszaki leírás tartalmazza
6. Üzemi belső iroda terület (19.669 m2)
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7. Üzemi szociális helyiségek, vizesblokk (7.525 m2)
8. Műhelyek, raktárak, porta, közlekedők (12.844 m2)
9. Üzemi külső burkolt terület takarítása, a téli időszakban hó- és síkosságmentesítéssel (269.438 m2)
10. Üzemi park és zöldterület (123.114 m2)
11. Üzemi külső burkolt területen a téli időszakban hó- és síkosságmentesítése (takarítás nélkül) (107.351 m2)
III. Rendkívüli takarítás, egyedi esetek
A. Rendkívüli takarítás (10.000 m2)
B. Rendkívüli nagytakarítás (7.000 m2)
C. Fertőtlenítő, pandémiás takarítás (10.000 m2)
D. Gépi légfertőtlenítés (24.000 m2)
E. Deponált hó szállítása (50 m3)
IV. Autóbuszok: Összesen: 27 településen, 28 helyszínen található (éves mennyiségek)
Alaptakarítás szóló autóbusz: 29.904 db
Alaptakarítás csuklós autóbusz: 14.844 db
Közepestakarítás szóló autóbusz: 4.704 db
Közepestakarítás csuklós autóbusz: 948 db
Nagytakarítás szóló autóbusz: 1.500 db
Nagytakarítás csuklós autóbusz: 432 db
Kárpittisztítás szóló autóbusz: 1.476 db
Kárpittisztítás csuklós autóbusz: 420 db
Függönymosás: 7.236 kg
Gépi légfertőtlenítés szóló autóbusz: 1.500 db
Gépi légfertőtlenítés csuklós autóbusz: 432 db
Rovarirtás szóló autóbusz: 4.956 db
Rovarirtás csuklós autóbusz: 792 db
Napi fertőtlenítés szóló autóbusz: 29.904 db
Napi fertőtlenítés csuklós autóbusz: 14.844 db
A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M/2/a) alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági
követelményt meghaladó létszáma (min. 0 fő, max. 7 fő) 5
2 2.2. M/2/b) alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági követelményt meghaladó létszáma
(min. 0 fő, max. 2 fő) 5
3 2.3. M/2/c) alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági követelményt meghaladó létszáma
(min. 0 fő, max. 1 fő) 5
4 3. A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában foglalt mennyiségekhez képest Ajánlatkérő +30 %
mértékben, azaz nettó 541.370.640,- forint összegig jogosult opció lehívására.
Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet
megrendeléssel. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben
kimeríteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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 255 - 676546
(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: Takarítás, fertőtlenítés - 1. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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
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: 1841972730
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Takarítás, fertőtlenítés - 2. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? )
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
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: 2345939440
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
Név:B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Cím: 3644 Tardona, Katus domb 1.
Adószám: 23480874-2-05
Név: Taképszolg Takarító és Építési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Adószám:11745602-2-43
2. rész:
Név:B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Cím: 3644 Tardona, Katus domb 1.
Adószám: 23480874-2-05
Név: Taképszolg Takarító és Építési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Adószám:11745602-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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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 . § 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

365

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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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (12599/2022)
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: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15722720251
Postai cím: Mogyoródi Út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bancsi Tibor tű. alezredes
Telefon: +36 14694408
E-mail: Bancsi.Tibor@katved.gov.hu
Fax: +36 14521297
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pilóta nélküli légijárművek
Hivatkozási szám: EKR001550692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34711200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pilóta nélküli légijárművek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

367

TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 002402 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 035 - 087525
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/15 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
A tárgyi módosítás kizárólag az ajánlattételi határidőt érinti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (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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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12617/2022)
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: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10750036209
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Borbála
Telefon: +36 303581804
E-mail: borbala.barabas@opus-titasz.hu
Fax: +36 52511221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opustitasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opustitasz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DebrecenDéliIpariPark2.aláll. tervezés-kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000710592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen Déli Ipari Park 2. 132/22 kV-os új NAF alállomás tervezése és kivitelezése.
Előzmények: A debreceni Déli Ipari Parkban 740 MVA nagyságú teljesítményigény jelentkezett. Az igény
kiszolgálásához hálózatfejlesztés indokolt, melynek része egy új beruházásban, több ütemben megépítendő
„Debrecen Déli Ipari Park 2.” elnevezésű 132/22 kV-os új NAF alállomás.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
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eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 11057 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 111 - 313663
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/07 (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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban
A következő helyett:
60
Helyesen:
2
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
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A következő helyett:
1) Részajánlattétel kizárásának indoka: Az alállomás létesítése egy olyan komplex egységet alkot amelynek
összehangoltan kell működnie, ezért funkcionálisan is egységet kell alkotniuk , az együttműködésük és
kölcsönhatásuk biztosítása érdekében azok egymástól nem különíthetők el.
2) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít.
A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le.
A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek
vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő
lejártáig. A részvételi jelentkezések feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció
továbbadása kizárólag a közös részvételre
jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) - III.1.3) pontok.
5) A részvételi Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok
előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában
meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. Az eljárás nyelve a magyar. Ha
az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt a RJ magyar nyelvű
fordításban is köteles benyújtani. AK a RJ általi fordítást elfogadja.
6) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében
Ajánlatkérő mint közszolgáltató a tárgyalásos eljárást bármikor alkalmazhatja, külön indokolás nélkül.
7) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell továbbá:
Felolvasólap
Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdésének megfelelően
Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel összhangban
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdéséről
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat változásbejegyzésről
Részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nevében kötelezettségvállalásra jogosult cégképviselő személy aláírási címpéldánya / mintája
Meghatalmazás (adott esetben)
A részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (adott
esetben)
NYILATKOZAT üzleti titokról
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető
részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (2) bekezdés], a feladatmegosztás feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel
esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös részvételről szóló megállapodásban csatolni kell az erre vonatkozó meghatalmazást.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
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gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány lajstromszáma (01005)
11.) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles a felelősségbiztosítást a szerződés teljes futamideje alatt
fenntartani. A felelősségbiztosítás típusa: építési/szerelési vagy általános felelősségbiztosítás, mértéke 1
(egy) Milliárd Ft/év és 200 Millió Ft/káresemény.
12.) A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Szerződést megerősítő biztosítékok
fajtájáról, valamint az Opus Titász Zrt. Építési-beruházási jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeinek (ÁSZF) a szerződéstervezet által nem érintett rendelkezéseiről nem kíván tárgyalni.
13.) Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint
a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.)Korm.rendelet
vonatkozó rendelkezései.
14.) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
rendelkezzen érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított
minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001:2015 és/vagy ISO 9002:2017, vagy azzal
egyenértékű), valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001:2008
(BS OHSAS 18001:2007, vagy azzal egyenértékű)), továbbá környezetirányítási rendszerre (ISO 14001:2015,
vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítvánnyal.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) –(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel feltételes közbeszerzési eljárást
indított, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyaként megjelölt Beruházás megvalósítására támogatás
iránti kérelmet nyújtott be, és a támogatási kérelem még nem került elbírálásra. Ennek megfelelően
ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül
eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 53 § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik.
Ilyen bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igényének el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása támogató által, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/23 14:00.
Helyesen:
1) Részajánlattétel kizárásának indoka: Az alállomás létesítése egy olyan komplex egységet alkot amelynek
összehangoltan kell működnie, ezért funkcionálisan is egységet kell alkotniuk , az együttműködésük és
kölcsönhatásuk biztosítása érdekében azok egymástól nem különíthetők el.
2) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít.
A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le.
A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek
vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő
lejártáig. A részvételi jelentkezések feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció
továbbadása kizárólag a közös részvételre
jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) - III.1.3) pontok.
5) A részvételi Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok
előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában
meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. Az eljárás nyelve a magyar. Ha
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az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt a RJ magyar nyelvű
fordításban is köteles benyújtani. AK a RJ általi fordítást elfogadja.
6) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében
Ajánlatkérő mint közszolgáltató a tárgyalásos eljárást bármikor alkalmazhatja, külön indokolás nélkül.
7) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell továbbá:
Felolvasólap
Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdésének megfelelően
Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel összhangban
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdéséről
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat változásbejegyzésről
Részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nevében kötelezettségvállalásra jogosult cégképviselő személy aláírási címpéldánya / mintája
Meghatalmazás (adott esetben)
A részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (adott
esetben)
NYILATKOZAT üzleti titokról
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető
részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (2) bekezdés], a feladatmegosztás feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel
esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös részvételről szóló megállapodásban csatolni kell az erre vonatkozó meghatalmazást.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány lajstromszáma (01005)
11.) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles a felelősségbiztosítást a szerződés teljes futamideje alatt
fenntartani. A felelősségbiztosítás típusa: építési/szerelési vagy általános felelősségbiztosítás, mértéke 1
(egy) Milliárd Ft/év és 200 Millió Ft/káresemény.
12.) A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Szerződést megerősítő biztosítékok
fajtájáról, valamint az Opus Titász Zrt. Építési-beruházási jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeinek (ÁSZF) a szerződéstervezet által nem érintett rendelkezéseiről nem kíván tárgyalni.
13.) Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint
a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.)Korm.rendelet
vonatkozó rendelkezései.
14.) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
rendelkezzen érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított
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minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001:2015 és/vagy ISO 9002:2017, vagy azzal
egyenértékű), valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001:2008
(BS OHSAS 18001:2007, vagy azzal egyenértékű)), továbbá környezetirányítási rendszerre (ISO 14001:2015,
vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítvánnyal.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) –(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel feltételes közbeszerzési eljárást
indított, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyaként megjelölt Beruházás megvalósítására támogatás
iránti kérelmet nyújtott be, és a támogatási kérelem még nem került elbírálásra. Ennek megfelelően
ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül
eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 53 § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik.
Ilyen bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igényének el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása támogató által, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
16) Ajánlatkérő a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban feltüntetett 2 hónap
időtartam alatt a Kbt.-vel összhangban 60 napot ért.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/29 14:00.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok egyéb tekintetben változatlanok.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Országos Bírósági Hivatal (12647/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lencse Zsanett
Telefon: +36 14583044
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OBH épületeinek élőerős őrzésvédelme
Hivatkozási szám: EKR000785132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
OBH épületeinek élőerős őrzésvédelme.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 11171 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 112 - 316635
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/08 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/27 (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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Szegedi Tudományegyetem (12614/2022)
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: 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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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:
45232221-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Gyermekgyógyászati Klinika GYIPA és SBO épületének elektromos ellátására
Energiablokk építése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 9557 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 093 - 252362
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Mű (12595/2022)
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: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13980335218
Postai cím: Welther K. Utca 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Horváth Andrea
Telefon: +36 94522966
E-mail: horvath.andrea@szova.hu
Fax: +36 94314743
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szova.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szova.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés 2022-2023. gázévre
Hivatkozási szám: EKR000617442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely területén 9 db,
Fonyód területén további 1 db felhasználási hellyel rendelkezik.
Feladat:
• Évi 119.080 gnm3 földgáz adásvétele (+ 30 % opció lehetséges), 10 db fogyasztási hely vonatkozásában
felmerülő teljes földgáz igény kielégítésére a 2022. október 01-én 0:00-tól 2023. szeptember 30-án 2400-ig terjedő
időszakra.
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Szerződött fűtőérték: 34,49 MJ/gnm3
A MSZ 1648:2016 szabványnak megfelelően a fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték
±5%-os sávjánál, kivéve a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenetet, a megfelelő időben előre jelzett
karbantartási munka vagy vis major esetét.
Átadási nyomás: minimum 0,03 bar
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék
vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki
tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot
ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott
termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető
ajánlat.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD); Eljárást megindító felhívás (felhívás), a földgázellátásról szóló 2008.
XL. törvény (GET).
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
A hirdetmény II.2.5. pontjához: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja - legalacsonyabb ár - szerinti értékeli az
ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) - a megajánlást 2 tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni
a felolvasólapon
Részajánlat tétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti hatékony és
felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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 - 010411 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 102 - 282727
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
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Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely területén 9
db, Fonyód területén további 1 db felhasználási hellyel rendelkezik.
Feladat:
• Évi 119.080 gnm3 földgáz adásvétele (+ 30 % opció lehetséges), 10 db fogyasztási hely vonatkozásában
felmerülő teljes földgáz igény kielégítésére a 2022. október 01-én 0:00-tól 2023. szeptember 30-án 2400-ig
terjedő időszakra.
Szerződött fűtőérték: 34,49 MJ/gnm3
A MSZ 1648:2016 szabványnak megfelelően a fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött
fűtőérték ±5%-os sávjánál, kivéve a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenetet, a megfelelő
időben előre jelzett karbantartási munka vagy vis major esetét.
Átadási nyomás: minimum 0,03 bar
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal – az
adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre
lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni,
amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel
egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD); Eljárást megindító felhívás (felhívás), a
földgázellátásról szóló 2008. XL. törvény (GET).
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
A hirdetmény II.2.5. pontjához: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja - legalacsonyabb ár - szerinti
értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) - a megajánlást 2 tizedesjegy pontossággal kell
feltüntetni a felolvasólapon
Részajánlat tétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti
hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati
ár érhető el.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely területén 9
db, Fonyód területén további 1 db felhasználási hellyel rendelkezik.
Feladat:
• Évi 119.080 gnm3 földgáz adásvétele (+ 30 % opció lehetséges), 10 db fogyasztási hely vonatkozásában
felmerülő teljes földgáz igény kielégítésére a 2022. október 01-én 06:00-tól 2023. október 01-én 06:00-ig
terjedő időszakra.
Szerződött fűtőérték: 34,49 MJ/gnm3
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A MSZ 1648:2016 szabványnak megfelelően a fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött
fűtőérték ±5%-os sávjánál, kivéve a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenetet, a megfelelő
időben előre jelzett karbantartási munka vagy vis major esetét.
Átadási nyomás: minimum 0,03 bar
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal – az
adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre
lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni,
amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel
egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD); Eljárást megindító felhívás (felhívás), a
földgázellátásról szóló 2008. XL. törvény (GET).
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
A hirdetmény II.2.5. pontjához: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja - legalacsonyabb ár - szerinti
értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) - a megajánlást 2 tizedesjegy pontossággal kell
feltüntetni a felolvasólapon
Részajánlat tétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti
hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati
ár érhető el.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy
• a műszaki leírásban megjelölt valamennyi fogyasztási hely földgáz ellátását, a szükséges műszaki
paraméterek figyelembevételével, egyidejűleg folyamatosan biztosítja,
• az Ajánlatkérőnek átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak,
• a földgázt szagosított formában kell átadni,
• a szolgáltatásnak ki kell terjednie az Ajánlatkérő földgáz igényének prognosztizálására: a szerződés
időbeli hatályán belül a havi és éves gázigény előrejelzés az Elosztói Engedélyes által rendelkezésére
bocsátott historikus adatok alapján figyelembe véve az egyéb befolyásoló tényezőket (pl. időjárás, naptári
adatok, tervezett kiesések). A földgáz igény és felhasználás adminisztrációjáról is nyertes ajánlattevő
gondoskodik,
• fogyasztási helyenkénti részletezést tartalmazó, havi elszámolás alapján kiállított számla havonta kerül
kiállításra, amely tartalmazza a gázdíjat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelete
szerinti tarifával számolt és továbbhárított rendszerhasználati díjat, MSZKSZ díjat, a jövedéki adót és az
ÁFA-t, valamint a felhasználót terhelő egyéb adók összegét,
• ellátja a földgáz beszerzésével kapcsolatos valamennyi feladatot,
• a szerződés időtartama alatt újonnan létesülő, illetve megszűnő energiaátadási pontok be- illetve
kiléptetésével kapcsolatos szerződésmódosítási feladatok ellátását,
• a földgáz kereskedő munkatársa köteles folyamatos ügyfélgondozásra (információnyújtás, számlázási
folyamatok nyomon követése, segítséget nyújt a számázási problémák tisztázásában).
Ajánlatkérő a II.2.7) pontokat az alábbiak szerint részletezi: Szerződés teljesítési határideje (szállítási
időszak): a szerződés mindkét fél általi aláírásának napját követő nap 0 óra 00 perctől, de legkorábban
2022. október 01. 0 óra 00 perctől, 2023. szeptember 30. 24 óra 00 percig terjed, amely időszak alatt
nyertes ajánlattevő (Kereskedő) folyamatosan ellátja szerződéses kötelezettségeit.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy
• a műszaki leírásban megjelölt valamennyi fogyasztási hely földgáz ellátását, a szükséges műszaki
paraméterek figyelembevételével, egyidejűleg folyamatosan biztosítja,
• az Ajánlatkérőnek átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak,
• a földgázt szagosított formában kell átadni,
• a szolgáltatásnak ki kell terjednie az Ajánlatkérő földgáz igényének prognosztizálására: a szerződés
időbeli hatályán belül a havi és éves gázigény előrejelzés az Elosztói Engedélyes által rendelkezésére
bocsátott historikus adatok alapján figyelembe véve az egyéb befolyásoló tényezőket (pl. időjárás, naptári
adatok, tervezett kiesések). A földgáz igény és felhasználás adminisztrációjáról is nyertes ajánlattevő
gondoskodik,
• fogyasztási helyenkénti részletezést tartalmazó, havi elszámolás alapján kiállított számla havonta kerül
kiállításra, amely tartalmazza a gázdíjat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelete
szerinti tarifával számolt és továbbhárított rendszerhasználati díjat, MSZKSZ díjat, a jövedéki adót és az
ÁFA-t, valamint a felhasználót terhelő egyéb adók összegét,
• ellátja a földgáz beszerzésével kapcsolatos valamennyi feladatot,
• a szerződés időtartama alatt újonnan létesülő, illetve megszűnő energiaátadási pontok be- illetve
kiléptetésével kapcsolatos szerződésmódosítási feladatok ellátását,
• a földgáz kereskedő munkatársa köteles folyamatos ügyfélgondozásra (információnyújtás, számlázási
folyamatok nyomon követése, segítséget nyújt a számázási problémák tisztázásában).
Ajánlatkérő a II.2.7) pontokat az alábbiak szerint részletezi: Szerződés teljesítési határideje (szállítási
időszak): a szerződés mindkét fél általi aláírásának napját követő nap 0 óra 00 perctől, de legkorábban
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2022. október 01-én 06:00-tól 2023. október 01-én 06:00-ig terjed, amely időszak alatt nyertes ajánlattevő
(Kereskedő) folyamatosan ellátja szerződéses kötelezettségeit.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Befejezés dátuma
A következő helyett:
2023/09/30
Helyesen:
2023/10/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja az eljárás iránt
érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
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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Tolna Megyei Önkormányzat (12416/2022)
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: Tolna Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733287117
Postai cím: Szent István Tér 11-13.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ritter Beáta
Telefon: +36 74505604
E-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Tolna 109" összefogással a jövőnkért
Hivatkozási szám: EKR000671042021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás tárgya 8 Tolna megyei város részére, az általuk megjelölt, előzetesen leegyeztetett,
városonként egy projekt vonatkozásában a műszaki dokumentáció elkészítése a TOP-1.5.1-20-2021-00029
azonosítószámú projekt keretein belül az alábbiak szerint:
Részek száma, elnevezése:
1 - Bátaszék - Szociális alapszolgáltatások fejl.
2 - Bonyhád - Kerékpárút építés és rekonstrukció
3 - Dombóvár - Szigeterdő turisztikai fejlesztése
4 - Dunaföldvár - Belterületi csapadékvíz elvezetés
5 - Gyönk - Csapadékvíz elvezetés II. és III. ütem
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6 - Nagymányok - Iparterület infrastruktúra fejlesztés
7 - Simontornya - Vízelvezető-hálózat fejlesztése
8 - Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása
— Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (szükség szerint környezetvédelmi és régészeti munkarészek,
kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése, mennyiségszámítás, árazatlan és árazott költségvetési kiírás),
— A szükséges engedélyek megszerzése, illetve az ehhez szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés,
— szükség szerint kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező tervezési program tartalmazza.
Az elkészült tervek esetében a Tolna Megyei Önkormányzat korlátlan időtartamra, teljes körű, korlátozás nélküli,
harmadik személyeknek átengedhető és harmadik személyekkel együttesen gyakorolható felhasználási jogot
szerez. Az építési engedélyek a települési önkormányzatok nevére kerülnek kiadásra.
A Tervező főbb feladatai: Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak,
valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a
vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi
és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk
tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
A fentiek tájékoztató jellegű adatok, részletes feltételek a KD-ben.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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 - 010080 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 098 - 270558
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (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:
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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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás TED száma: 2022/S 098-270558
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő időben kérte, nem tudja az előírt határidőben
teljesíteni.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12484/2022)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
Telefon: +36 707027187
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új, 2 tg., szóló(M3/III.) távolsági autóbuszok IV.
Hivatkozási szám: EKR001720712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új, távolsági kivitelű, emelt padlómagasságú, kettőtengelyes szóló (M3/III. osztályú) autóbuszok beszerzése
A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 25 db autóbusz
Az ajánlatkérés új autóbuszokra szól. Ajánlatkérő új autóbusznak fogadja el, ha az autóbusz nem régebbi gyártású,
mint 2019. év és kizárólag tesztjárműként üzemelt.
Tesztjármű alatt az Ajánlatkérő a kizárólag a típusbizonyítványban megjelölt gyártó(k) vagy az ajánlattevő(k)
nevére forgalomba helyezett, maximum 10.000 km futásteljesítménnyel rendelkező autóbuszt érti.
Ajánlatkérő maximum 7 darab jármű esetében fogadja el a tesztjármű megajánlást (azaz a 25 db járműből –
alapmennyiség - max. 7 db jármű lehet tesztjármű).
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Opciós mennyiség: 3 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszközök használatához
kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben)
és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)
A szoftverkövetés időtartama: a diagnosztikai eszközök vonatkozásában az adott diagnosztikai eszközök
leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap (azaz a diagnosztikai eszközökre vonatkozó
jótállási időszak végéig)
AK szoftverkövetés alatt a következőket érti: A diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverkövetés,
szoftverfrissítés biztosítása, licence jogosultság megszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása.
Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a szoftverkövetés időtartama alatt, az adott hét munkanapjain, munkaidőben
(6-14) Ajánlattevő biztosítson telefonos elérhetőséget (helpdesk-et) az esetlegesen felmerülő problémák,
kérdések mielőbbi megoldása okán.
M3 járműkategória alatt Ajánlatkérő a 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t megengedett
legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.
A járműkategória alábontása (M3/III): 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107. számú
előírása szerint „III. osztály”: kizárólag ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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 - 010093 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 099 - 275317
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/11 (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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/11 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

394

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (12544/2022)
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: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752112251
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Állampuszta
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13018212
E-mail: BVOP-KPF@bv.gov.hu
Fax: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/allampuszta
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszerzése APTA
Hivatkozási szám: EKR000671422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Savanyúság, gyümölcs és zöldségtermékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 6327 Állampuszta, Fő utca 1.,
6320 Solt Nagymajor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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Savanyúság, gyümölcs és zöldségtermékek beszerzése nettó 37.291.010,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak
szerint: Mennyiség: 26 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 383 560 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján, a
teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság, a megrendelés teljesítése: a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan (hetente)
történik az egyedi megrendelőben meghatározottak szerint.
A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Amennyiben a szerződéses időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül,
a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a keretösszeg kimerülésére nem
kerül sor, Ajánlatkérő a szerződés hatályát - nyertes ajánlattevő erre vonatkozó egyetértése mellett - legfeljebb 6
hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
A leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőségmegőrzési, felhasználhatósági, illetve fogyaszthatósági idő legalább 80%-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (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: 2021 /S 247 - 653055
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30503-18/1404-21/2021. gazd. Rész száma: 2 Elnevezés: Savanyúság, gyümölcs és
zöldségtermékek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
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Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
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: 37291010 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. május 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § (3) szerint a
jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.
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:
2022/06/17 (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:

15890000-3
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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 6327 Állampuszta, Fő utca 1.,
6320 Solt Nagymajor
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Savanyúság, gyümölcs és zöldségtermékek beszerzése nettó 37.291.010,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak
szerint: Mennyiség: 26 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 383 560 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján, a
teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság, a megrendelés teljesítése: a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan (hetente)
történik az egyedi megrendelőben meghatározottak szerint.
A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Amennyiben a szerződéses időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül,
a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a keretösszeg kimerülésére nem
kerül sor, Ajánlatkérő a szerződés hatályát - nyertes ajánlattevő erre vonatkozó egyetértése mellett - legfeljebb 6
hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
A leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőségmegőrzési, felhasználhatósági, illetve fogyaszthatósági idő legalább 80%-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (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: 42386920
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +63 578-402
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Keretszerződésben foglalt egységárak és a szerződés ellenértéke (keretösszeg) növelésre került, a
keretösszeg emelkedés mértéke 13,67 %, amely nem haladja meg az ellenérték 50 %-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 módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e
körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
Felek a Keretszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy
- sem Vevő, sem Eladó nem láthatta előre a keretszerződés megkötésekor a világgazdasági szinten
jelentkező, a vállalkozói teljesítést alapvetően befolyásoló körülményeket érintő árnövekedéseket;
- az eladói teljesítést alapvetően befolyásoló körülményeket érintő árnövekedés ellehetetlenítette
Eladó teljesítését azáltal, hogy a Keretszerződésben rögzített egységár nem biztosít fedezetet Eladó
teljesítésének fenntartására, azonban a fogvatartottak ellátása érdekében szükség van a Keretszerződés
tárgyát képező élelmiszerek folyamatos biztosítására;
- a módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, a Keretszerződés alapján szállított
termékek köre, a Keretszerződés személyi hatálya nem változik;
- a Keretszerződés ellenértékének (keretösszeg) növekedése 13,67 %, amely nem haladja meg az
ellenérték 50%-át.
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: 37291010 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 42386920 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12372/2022)
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: 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: Sallai Zoltán
Telefon: +36 203878859
E-mail: zsallai@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távhőtechnológiai munkák tervezése
Hivatkozási szám: EKR000216692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Távhőtechnológiai munkák tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjának és a 307/2015. (X.27) Korm. rendelet 18. §-a
alkalmazásával lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányul.
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A keretmegállapodás keretösszege nettó 300.000.000 HUF.
A tervezés mennyiségi adatai:
DN25 5000 nyvfm
DN32 5000 nyvfm
DN40 5000 nyvfm
DN50 5000 nyvfm
DN65 5000 nyvfm
DN80 5000 nyvfm
DN100 5000 nyvfm
DN125 5000 nyvfm
DN150 5000 nyvfm
DN200 5000 nyvfm
DN250 5000 nyvfm
DN300 5000 nyvfm
DN400 5000 nyvfm
DN500 5000 nyvfm
DN600 5000 nyvfm
DN700 5000 nyvfm
DN800 5000 nyvfm
DN1000 5000 nyvfm
A Vállalkozó feladata a tőle megrendelt feladatok műszaki specifikációinak meghatározása és ezek alapján
engedélyes kiviteli tervek elkészítése.
Előforduló tervezési feladatok:
- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz
szükséges vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,
- hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,
- egyéb a FŐTÁV Zrt. mindenkori működési területén lévő a hőtermelés és hőszállítás létesítményeihez
kapcsolódó feladatok műszaki tartalmának meghatározása és ezek alapján engedélyes kiviteli tervek elkészítése
- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az
engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,
- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése
- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.
Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett hőtermelés és hőszállítás létesítményeihez
kapcsolódóan:
- gépészeti tervezést,
- szerkezet tervezést,
- mélyépítési tervezést,
- szakipari tervezést,
- forgalomtechnikai tervezést,
- BKV engedélyezési tervezést,
- kertészeti tervezést,
- elektromos tervezést,
- egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,
- kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést,
Kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítést és engedélyeztetést, továbbá kiterjedhet még:
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan (tevékenységfajtánkénti tervezési megbízás is lehet),
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra, amely a hőtermelés és hőszállítás létesítményeihez
kapcsolódóan merül fel (tevékenység-fajtánkénti tervezési megbízás is lehet),
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- a vezetékszakasz szilárdsági ellenőrzésére – a tervezési határon túl is – a rendszerbe történő megfelelő
beillesztéshez szükséges mértékig. A bekötővezeték átmérő számítással igazolt felülbírálatára,
- dúcolási tervezés, részletes rajzzal, leírással, költségvetéssel,
- az U6/2018. sz. műszaki vezérigazgatói utasításban vagy azt hatályon kívül helyező FŐTÁV szabályzatban/
utasításban felsorolt tervezési munkákat,
- az U4/2019. sz. műszaki vezérigazgatói utasításban vagy azt hatályon kívül helyező FŐTÁV szabályzatban/
utasításban felsorolt tervezési munkákra (hőközpont létesítéséről és felújításáról),
Előírások:
- A terv műszaki tartalmának meg kell felelni többek között a, mellékletként csatolt U6/2018 sz. „Műszaki
vezérigazgató-helyettesi utasítás a távfűtési vezetékhálózatok létesítésének műszaki követelményeiről”
dokumentáció, az U4/2019. sz. műszaki vezérigazgatói utasítás (hőközpont létesítéséről és felújításáról) és az IE-14
hegesztési integrált eljárás előírásainak.
A benyújtott dokumentációnak meg kell felelnie a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek, 305/2011/EU
rendeletnek és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, továbbá:
- a távhőszolgáltatásról szóló -2005. évi XVIII. törvénynek és az annak végrehajtására vonatkozó rendelkezéseinek,
- a környezetvédelmi-, munkavédelmi-, tűzvédelmi és a biztonságtechnikai és egyéb követelményeket előíró
jogszabályoknak,
A dokumentációnak a kivitelezhetőség és a beüzemelés szempontjából kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és
alapszolgáltatásként értelmezve tartalmaznia kell:
- burkolatbontási tervet,
- a területtulajdonosok burkolatbontással kapcsolatos igényeit,
- organizációs tervet, amely a FŐTÁV Zrt. üzemviteli, szolgáltatási kéréseit, kötelezettségeit maximálisan
figyelembe veszi,
- helyszínrajzot, a csövezeték által elfoglalt hely arányos ábrázolással,
- hossz-szelvényt folyamatos szelvényszámozással, keresztszelvényt,
- aknák gépészeti, szerkezeti terveit,
- a csomópontok M1:20 arányú részletrajzait,
- elzáró szerelvény beépítés, légtelenítés, ürítés gépészeti és szerkezeti terveit,
- párnázási és leszabási tervet,
- hibajelző rendszer kapcsolási és mérőhely tervét, előremenő-visszatérő külön körrel,
- falátvezetési terveket,
- statikai terveket, méret kimutatást, bontási, kiváltási terveket,
- anyagok jegyzékét terméklistával, beleértve a csőlistát is,
- a számított fixponti erők, a tágulási méretek, az esetleges szerelvények, kompenzátorok típusának
meghatározását,
- a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,
- BET tervet (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv),
- kertészeti tervet,
- forgalomtechnikai tervet,
- korrózióvédelmi tervet,
- szükség esetén provizor vezeték építésének terveit, pontos csatlakozási pontokkal, a provizor vezeték
nyomvonalát kétvonalasan ábrázolva,
- dúcolási tervet, részletes rajzzal, leírással, költségvetéssel,
- közműegyeztetett tervet.
(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:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.3.1
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 230 - 607128
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZE010930 Rész száma: Elnevezés: Távhőtechnológiai munkák tervezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/12 (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: Civil Planning Trade Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23784848242
Postai cím: Dózsa György Út 102
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@planningtrade.hu
Telefon: +36 707777074
Internetcím(ek): (URL) www.planningtrade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DIREKT Közműtervező és -építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10338777241
Postai cím: Bécsi Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: direktkft@direktkft.hu
Telefon: +36 309916949
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
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E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11792721213
Postai cím: Ligetszépe Utca 8.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: real-energo@real-energo.hu
Telefon: +36 309223435
Internetcím(ek): (URL) www.real-energo.hu
Fax: +36 13541993
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: 300000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. június 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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):

404

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjának és a 307/2015. (X.27) Korm. rendelet 18. §-a
alkalmazásával lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányul.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 300.000.000 HUF.
A tervezés mennyiségi adatai:
DN25 5000 nyvfm
DN32 5000 nyvfm
DN40 5000 nyvfm
DN50 5000 nyvfm
DN65 5000 nyvfm
DN80 5000 nyvfm
DN100 5000 nyvfm
DN125 5000 nyvfm
DN150 5000 nyvfm
DN200 5000 nyvfm
DN250 5000 nyvfm
DN300 5000 nyvfm
DN400 5000 nyvfm
DN500 5000 nyvfm
DN600 5000 nyvfm
DN700 5000 nyvfm
DN800 5000 nyvfm
DN1000 5000 nyvfm
A Vállalkozó feladata a tőle megrendelt feladatok műszaki specifikációinak meghatározása és ezek alapján
engedélyes kiviteli tervek elkészítése.
Előforduló tervezési feladatok:
- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz
szükséges vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,
- hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,
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- egyéb a FŐTÁV Zrt. mindenkori működési területén lévő a hőtermelés és hőszállítás létesítményeihez
kapcsolódó feladatok műszaki tartalmának meghatározása és ezek alapján engedélyes kiviteli tervek elkészítése
- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az
engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,
- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése
- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.
Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett hőtermelés és hőszállítás létesítményeihez
kapcsolódóan:
- gépészeti tervezést,
- szerkezet tervezést,
- mélyépítési tervezést,
- szakipari tervezést,
- forgalomtechnikai tervezést,
- BKV engedélyezési tervezést,
- kertészeti tervezést,
- elektromos tervezést,
- egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,
- kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést,
Kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítést és engedélyeztetést, továbbá kiterjedhet még:
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan (tevékenységfajtánkénti tervezési megbízás is lehet),
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra, amely a hőtermelés és hőszállítás létesítményeihez
kapcsolódóan merül fel (tevékenység-fajtánkénti tervezési megbízás is lehet),
- a vezetékszakasz szilárdsági ellenőrzésére – a tervezési határon túl is – a rendszerbe történő megfelelő
beillesztéshez szükséges mértékig. A bekötővezeték átmérő számítással igazolt felülbírálatára,
- dúcolási tervezés, részletes rajzzal, leírással, költségvetéssel,
- az U6/2018. sz. műszaki vezérigazgatói utasításban vagy azt hatályon kívül helyező FŐTÁV szabályzatban/
utasításban felsorolt tervezési munkákat,
- az U4/2019. sz. műszaki vezérigazgatói utasításban vagy azt hatályon kívül helyező FŐTÁV szabályzatban/
utasításban felsorolt tervezési munkákra (hőközpont létesítéséről és felújításáról),
Előírások:
- A terv műszaki tartalmának meg kell felelni többek között a, mellékletként csatolt U6/2018 sz. „Műszaki
vezérigazgató-helyettesi utasítás a távfűtési vezetékhálózatok létesítésének műszaki követelményeiről”
dokumentáció, az U4/2019. sz. műszaki vezérigazgatói utasítás (hőközpont létesítéséről és felújításáról) és az IE-14
hegesztési integrált eljárás előírásainak.
A benyújtott dokumentációnak meg kell felelnie a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek, 305/2011/EU
rendeletnek és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, továbbá:
- a távhőszolgáltatásról szóló -2005. évi XVIII. törvénynek és az annak végrehajtására vonatkozó rendelkezéseinek,
- a környezetvédelmi-, munkavédelmi-, tűzvédelmi és a biztonságtechnikai és egyéb követelményeket előíró
jogszabályoknak,
A dokumentációnak a kivitelezhetőség és a beüzemelés szempontjából kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és
alapszolgáltatásként értelmezve tartalmaznia kell:
- burkolatbontási tervet,
- a területtulajdonosok burkolatbontással kapcsolatos igényeit,
- organizációs tervet, amely a FŐTÁV Zrt. üzemviteli, szolgáltatási kéréseit, kötelezettségeit maximálisan
figyelembe veszi,
- helyszínrajzot, a csövezeték által elfoglalt hely arányos ábrázolással,
- hossz-szelvényt folyamatos szelvényszámozással, keresztszelvényt,
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- aknák gépészeti, szerkezeti terveit,
- a csomópontok M1:20 arányú részletrajzait,
- elzáró szerelvény beépítés, légtelenítés, ürítés gépészeti és szerkezeti terveit,
- párnázási és leszabási tervet,
- hibajelző rendszer kapcsolási és mérőhely tervét, előremenő-visszatérő külön körrel,
- falátvezetési terveket,
- statikai terveket, méret kimutatást, bontási, kiváltási terveket,
- anyagok jegyzékét terméklistával, beleértve a csőlistát is,
- a számított fixponti erők, a tágulási méretek, az esetleges szerelvények, kompenzátorok típusának
meghatározását,
- a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,
- BET tervet (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv),
- kertészeti tervet,
- forgalomtechnikai tervet,
- korrózióvédelmi tervet,
- szükség esetén provizor vezeték építésének terveit, pontos csatlakozási pontokkal, a provizor vezeték
nyomvonalát kétvonalasan ábrázolva,
- dúcolási tervet, részletes rajzzal, leírással, költségvetéssel,
- közműegyeztetett tervet.
(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: 300000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11792721213
Postai cím: Ligetszépe Utca 8.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
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Ország: Magyarország
E-mail: real-energo@real-energo.hu
Telefon: +36 309223435
Internetcím(ek): (URL) www.real-energo.hu
Fax: +36 13541993
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Civil Planning Trade Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23784848242
Postai cím: Dózsa György Út 102
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@planningtrade.hu
Telefon: +36 707777074
Internetcím(ek): (URL) www.planningtrade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DIREKT Közműtervező és -építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10338777241
Postai cím: Bécsi Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: direktkft@direktkft.hu
Telefon: +36 309916949
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 Keretmegállapodás 1. számú melléklete helyébe a szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
A Keretmegállapodás 7. számú melléklete helyébe a szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.
A Keretmegállapodás 10. számú melléklete helyébe a szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Keretmegállapodás hatályba lépését követően a Megrendelő
Keretmegállapodáshoz is csatolt, illetve hivatkozott belső előírásában bekövetkező változás miatt –
miszerint az U6/2018. sz. Műszaki vezérigazgató-helyettesi utasítást felváltotta az U1-VHSZ/2021. sz.
Műszaki vezérigazgató-helyettesi utasítás, az IE-14-et pedig az IE8-BKM/2022. Eljárás a távhővezetékek
és egyéb technológiai berendezések minőségi és hegesztési követelményeiről – szükségessé vált a
Keretmegállapodás módosítása. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás módosításának Kbt. 141. § (6)
bekezdésében foglalt feltételei fennállnak tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges.
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: 300000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 300000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

409

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12570/2022)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Melegaszfalt beszerzés - Közép-Magyarország
Hivatkozási szám: EKR001352982021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tamási Mérnökség
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):

44113620-7

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44113620-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti átadási pont
(kiszolgálási hely).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Jelen részben rendelkezésre álló keretösszeg nettó 147 922 983 Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget az ajánlatkérő. Az előzetes igényfelmérésen alapuló becsült mennyiség 6492 tonna, amely
azonban csak tájékoztató jellegű, a teljesítés szempontjából a keretösszeg az irányadó. Valamennyi eseti
megrendelést a szerződés időbeli hatálya alatt kell teljesíteni, a megadott egységárakon.
Nyertes ajánlattevő feladata az eseti megrendelésben meghatározott típusú és mennyiségű, az előírt műszaki
követelményeknek megfelelő minőségű melegaszfalt keverék előállítása és átadása (kiszolgálása) a 2. sz. értékelési
részszempontra tett megajánlás szerinti átadási ponton (kiszolgálási helyen). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
az átadási pont (kiszolgálási hely) megváltoztatására a szerződés hatálya alatt kizárólag akkor van lehetőség, ha
az új átadási pont (kiszolgálási hely) Mérnökségtől mért távolsága megegyezik a 2. sz. értékelési részszempontra
megajánlott távolságértékkel vagy annál kedvezőbb (kisebb). Az aszfaltkeverék elszállítását ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi.
Nyertes ajánlattevőnek az átadási ponton (kiszolgálási helyen) biztosítania kell a hitelesített mérés és a
mérlegjegy-kiadás feltételeit legalább 40 tonnáig.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfalt-keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített „Megvalósult előírt keverési
összetétel” és Gyártástechnológiai előírás (Ld. Gépi bemérés) betartásával kell gyártani. Nyertes ajánlattevő
köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani, hogy tervezett módon érvényes típusvizsgálattal és
„Megvalósult előírt keverési összetétel” dokumentációval rendelkezzen! A Típusvizsgálat vagy a „Megvalósult
előírt keverési összetétel” dokumentáció bárminemű tervezett változtatását nyertes ajánlattevő köteles
előzetesen jóváhagyatni az ajánlatkérővel. A megfelelőségi igazolás és annak dokumentálása a mindenkor
előállított aszfaltra kell, hogy vonatkozzon.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfaltkeverékek átadáskori hőmérsékletének el kell érnie az e-UT
06.03.21:2018 Útügyi Műszaki Előírás szerinti, a hengereltaszfaltok beépítése során alkalmazott, a gyártásukhoz
használt bitumenek típusa és fokozata szerinti beépítési hőmérséklet 10 C°-al megnövelt értékét, de nem
haladhatja meg az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott, a gyártása során megengedett
legnagyobb gyártási hőmérsékletet.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás a szerződés hatály alatt megváltozik, a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi
keretszerződés annak megfelelően módosul, az eseti megrendeléseket a megváltozott követelményeknek
megfelelően kell teljesíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás módosítás alatt áll, jelen eljárásban alkalmazott megnevezések, műszaki követelmények már annak
megfelelően kerültek előírásra. A módosítás hatályba lépésének pontos időpontja még nem ismert, várhatóan
2021-2022. évben kerül rá sor.
Részletek a dokumentációban.
(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: 2022 /S 060 - 156078
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2021/0000894/026/00 Rész száma: 26 Elnevezés: Tamási Mérnökség
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "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
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
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: 147922983 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz.mód dátuma: 2022.06.13.
Szerz.mód jogcíme: Kbt. 141.§ (2) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
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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:
2022/06/17 (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):

44113620-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44113620-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti átadási pont
(kiszolgálási hely).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részben rendelkezésre álló keretösszeg nettó 147 922 983 Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget az ajánlatkérő. Az előzetes igényfelmérésen alapuló becsült mennyiség 6492 tonna, amely
azonban csak tájékoztató jellegű, a teljesítés szempontjából a keretösszeg az irányadó. Valamennyi eseti
megrendelést a szerződés időbeli hatálya alatt kell teljesíteni, a megadott egységárakon.
Nyertes ajánlattevő feladata az eseti megrendelésben meghatározott típusú és mennyiségű, az előírt műszaki
követelményeknek megfelelő minőségű melegaszfalt keverék előállítása és átadása (kiszolgálása) a 2. sz. értékelési
részszempontra tett megajánlás szerinti átadási ponton (kiszolgálási helyen). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
az átadási pont (kiszolgálási hely) megváltoztatására a szerződés hatálya alatt kizárólag akkor van lehetőség, ha
az új átadási pont (kiszolgálási hely) Mérnökségtől mért távolsága megegyezik a 2. sz. értékelési részszempontra
megajánlott távolságértékkel vagy annál kedvezőbb (kisebb). Az aszfaltkeverék elszállítását ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi.
Nyertes ajánlattevőnek az átadási ponton (kiszolgálási helyen) biztosítania kell a hitelesített mérés és a
mérlegjegy-kiadás feltételeit legalább 40 tonnáig.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfalt-keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített „Megvalósult előírt keverési
összetétel” és Gyártástechnológiai előírás (Ld. Gépi bemérés) betartásával kell gyártani. Nyertes ajánlattevő
köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani, hogy tervezett módon érvényes típusvizsgálattal és
„Megvalósult előírt keverési összetétel” dokumentációval rendelkezzen! A Típusvizsgálat vagy a „Megvalósult
előírt keverési összetétel” dokumentáció bárminemű tervezett változtatását nyertes ajánlattevő köteles
előzetesen jóváhagyatni az ajánlatkérővel. A megfelelőségi igazolás és annak dokumentálása a mindenkor
előállított aszfaltra kell, hogy vonatkozzon.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfaltkeverékek átadáskori hőmérsékletének el kell érnie az e-UT
06.03.21:2018 Útügyi Műszaki Előírás szerinti, a hengereltaszfaltok beépítése során alkalmazott, a gyártásukhoz
használt bitumenek típusa és fokozata szerinti beépítési hőmérséklet 10 C°-al megnövelt értékét, de nem
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haladhatja meg az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott, a gyártása során megengedett
legnagyobb gyártási hőmérsékletet.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás a szerződés hatály alatt megváltozik, a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi
keretszerződés annak megfelelően módosul, az eseti megrendeléseket a megváltozott követelményeknek
megfelelően kell teljesíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás módosítás alatt áll, jelen eljárásban alkalmazott megnevezések, műszaki követelmények már annak
megfelelően kerültek előírásra. A módosítás hatályba lépésének pontos időpontja még nem ismert, várhatóan
2021-2022. évben kerül rá sor.
Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 162712983
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
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):
2.1. Az Eredeti Szerződés 2.1. pontja szerint:
„2.1 Eladó vállalja az alábbi táblázatban feltüntetett aszfaltkeverékeknek a megelőző közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában és egyéb közbeszerzési dokumentumaiban, valamint az annak részét képező
részletes közbeszerzési műszaki leírásában és a tárgyi keretszerződésben rögzített módon történő
átadását (kiszolgálását), a tárgyi keretszerződésben foglalt egységáron, a Vevő eseti megrendeléseiben
rögzített igénye szerint, jelen adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig.
Az átadási pont távolsága a Mérnökségtől: 54,36 km
Képzett nettó ajánlati ár (Ft): 180 858 444 Ft
KERETÖSSZEG: 147 922 983 nettó Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a Vevő
Aszfalt típus Nettó egységár (Ft/tonna)
AC 4 kopó (N) 50/70 30 240
AC 8 kopó (N) 50/70 30 240
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AC 8 kopó (F) 50/70 31 240
AC11 kötő (N) 50/70 26 984
AC 11 kopó (N) 50/70 28 000
AC 11 kopó (F) 50/70 28 500
AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65 29 500
AC 11 kopó (mF) 50/70 + modifikálószer 29 500
AC 16 alap (N) 50/70 24 640
AC 16 kötő (F) 50/70 24 640
AC 16 kötő (mI) PmB 25/55-65 29 000
AC 16 kötő (mI) 50/70 + modifikálószer 29 000
AC 16 alap-kopó (N) 50/70 26 200
AC 16 kopó (F) 50/70 28 900
AC 22 alap (N) 50/70 23 520
AC22 kötő (N) 50/70 25 640
AC 22 kötő (F) 50/70 26 600
AC 22 kötő (mF) PmB 25/55-65 29 000
AC 22 kötő (mF) 50/70 + modifikálószer 29 000
„2.2. Az Eredeti Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosulnak (a módosított részt vastag, dőlt
kiemeléssel kerül jelölésre):
„2.1 Eladó vállalja az alábbi táblázatban feltüntetett aszfaltkeverékeknek a megelőző közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában és egyéb közbeszerzési dokumentumaiban, valamint az annak részét képező
részletes közbeszerzési műszaki leírásában és a tárgyi keretszerződésben rögzített módon történő
átadását (kiszolgálását), a tárgyi keretszerződésben foglalt egységáron, a Vevő eseti megrendeléseiben
rögzített igénye szerint, jelen adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig.
Az átadási pont távolsága a Mérnökségtől: 54,36 km
Képzett nettó ajánlati ár (Ft): 180 858 444 Ft
KERETÖSSZEG: 162 712 983 nettó Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a Vevő
Aszfalt típus Nettó egységár (Ft/tonna)
AC 4 kopó (N) 50/70 30 240
AC 8 kopó (N) 50/70 30 240
AC 8 kopó (F) 50/70 31 240
AC11 kötő (N) 50/70 26 984
AC 11 kopó (N) 50/70 28 000
AC 11 kopó (F) 50/70 28 500
AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65 29 500
AC 11 kopó (mF) 50/70 + modifikálószer 29 500
AC 16 alap (N) 50/70 24 640
AC 16 kötő (F) 50/70 24 640
AC 16 kötő (mI) PmB 25/55-65 29 000
AC 16 kötő (mI) 50/70 + modifikálószer 29 000
AC 16 alap-kopó (N) 50/70 26 200
AC 16 kopó (F) 50/70 28 900
AC 22 alap (N) 50/70 23 520
AC22 kötő (N) 50/70 25 640
AC 22 kötő (F) 50/70 26 600
AC 22 kötő (mF) PmB 25/55-65 29 000
AC 22 kötő (mF) 50/70 + modifikálószer 29 000
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
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pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.
„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján 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.”
Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerződés módosításával összefüggésben a Keretösszeg
megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A
Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozóan, árubeszerzés esetén, az
uniós értékhatár 75.245.700 forint (215.000 euró), tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2022.
május 12. napján közzétett útmutatója (továbbiakban: Útmutató) alapján a szerződés módosításakor
irányadó uniós értékhatárt kell figyelembe venni].
b) az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 10
%-át, mert a 147.922.983 Ft keretösszeg 10 %-a 14.792.298,3 Ft, így a 10%-os növekedés 162.715.281,3
Ft-ot jelentene, viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének – jelen 1. sz. módosítás eredményeként
– megnövelt összege 162.712.983 Ft, ami 14.790.000 Ft–os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti
összeghez képest.
c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános
jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés
jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.
Az Eredeti Szerződés 24 hónapos időbeli hatálya 2024. március 10. napján telik le. Jelenleg mindössze
9.983 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 147.913.000 Ft összeg már lehívásra
került.
Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegendő összeg
Megrendelő számára, hogy további aszfaltkeverékeket rendelhessen meg.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
aktív útmutatóját és korábbi iránymutatásait figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerződés
keretösszegének emelésére:
Az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegből lehívásra került összeg
10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 147.913.000 Ft, amelynek 10 %-a 14.791.300 Ft.
Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (14.790.000
Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (14.791.300 Ft). Mivel a módosítás összege
nem haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban
foglaltaknak megfelel.
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A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerződés keretösszegének
(ellenértékének) módosítása/növekedése a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az
útmutató vonatkozó rendelkezéseinek.
Feleknek az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk
a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak
való megfelelést, tekintettel arra, hogy a Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat
bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő.
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: 147922983 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 162712983 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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12582/2022)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MFÚP 20_Baranya_5804_20+000-20+974_kmsz Rész sz.:8
Hivatkozási szám: EKR000096522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MFÚP 20_Baranya_5804_20+000-20+974_kmsz
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 5804 j. Harkány-Sellye-Darány összekötő út 20+000-20+974 km
szelvények közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Vállalkozási szerződés az 5804 j. Harkány-Sellye-Darány összekötő út 20+000-20+974 km szelvények közötti
szakaszának felújítására.
Jelen részben 974 méter burkolat felújítás kerül beszerzésre.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását
a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza. Az építési beruházás jelen ajánlati
részben nem engedélyköteles.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem
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 az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben
részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és
érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(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: 60
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 134 - 355431
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: MFÚP 20_Baranya_5804_20+000-20+974_kmsz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/01 (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: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36304053991
Internetcím(ek): (URL) http://www.soltut.hu
Fax: +3678488067
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)
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A beszerzés végleges összértéke: 77857956 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Szerződésmódosítás dátuma: 2022.06.13.
2.) Szerződésmódosítás jogcíme: 141. § (6) bekezdés
3.) Az eredménytájékoztató II. és V. fejezet szerinti pontos megnevezés:
II. pont: MFÚP 20_Baranya_5804_20+000-20+974_kmsz
Rész száma: 8
V. pont: MFÚP 20_Baranya_5804_20+000-20+974_kmsz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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):

45233140-2

419
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 5804 j. Harkány-Sellye-Darány összekötő út 20+000-20+974 km
szelvények közötti szakasza.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az 5804 j. Harkány-Sellye-Darány összekötő út 20+000-20+974 km szelvények közötti
szakaszának felújítására.
Jelen részben 974 méter burkolat felújítás kerül beszerzésre.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását
a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza. Az építési beruházás jelen ajánlati
részben nem engedélyköteles.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem
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 az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben
részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és
érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(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: 60
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: 77857956
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
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. A Szerződésmódosítás tartalma
2.1. Az Eredeti Szerződés 8.5. pontja szerint:
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„8.5. A Vállalkozónak meg kell bíznia 1 fő MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt a
helyszíni építésvezetői feladatok ellátásával, aki megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a Rendelet előírásainak.
Vállalkozónak a fentiekben előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető részvételét a teljesítés
ideje alatt folyamatosan biztosítania kell. A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a
Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni. Tartós változás esetén - ide nem értve a szabadság,
betegség stb. által okozott átmeneti változás esetét - felek a szerződést a Kbt. 141.§-a alapján módosítják.
Felelős műszaki vezető neve: Szabó Sándor
Kamarai száma: 02-50961
Telefonszáma: +36 30/550-9068
E-mail címe: szabo.sandor@soltut.hu ”
2.2. Az Eredeti Szerződés 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosított részt vastag, dőlt
kiemeléssel kerül jelölésre):
„8.5. A Vállalkozónak meg kell bíznia 1 fő MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt a
helyszíni építésvezetői feladatok ellátásával, aki megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a Rendelet előírásainak.
Vállalkozónak a fentiekben előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető részvételét a teljesítés
ideje alatt folyamatosan biztosítania kell. A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a
Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni. Tartós változás esetén - ide nem értve a szabadság,
betegség stb. által okozott átmeneti változás esetét - felek a szerződést a Kbt. 141.§-a alapján módosítják.
Felelős műszaki vezető neve: Csatai Gyula
Kamarai száma: 03-5190
Telefonszáma: +36 30/491-3464
E-mail címe: csatai.gyula@soltut.hu ”
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: 3. A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül
sor az Eredeti Szerződés 1. sz. módosításra, az alábbiak szerint:
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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Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás, tekintettel az alábbi
körülményekre:
Az Eredeti Szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, ugyanis az Eredeti szerződés 8.5. pontját
érintő módosítás nem lényeges módosításnak tekinthető, mert az Eredeti szerződéses feltételektől nem
lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
Jelen szerződésmódosítás az alábbiak szerint nem tekinthető lényegesnek:
a) 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. A verseny újranyitási eljárás esetében eleve csak a keretmegállapodás első részében
nyertes ajánlattevők vehetnek részt, így a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont első fordulatának sérelme fel
sem merülhet. A második fordulat („másik ajánlattevő nyertessége”) szintén nem releváns, mert a felelős
műszaki vezető személye nem függ össze közvetve sem az értékelési résszempontokkal.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel
a módosítás a vállalkozói díjat nem változtatja meg.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az Eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
egyáltalán nem terjeszti ki jelentős új elemre.
Hivatkozással tehát arra, hogy a megelőző közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő számára
megismerhető volt az Eredeti Szerződés 8.5. pontjában foglalt rendelkezés, továbbá a felelős műszaki
vezető személye nem értékelési szempontként került meghatározásra, ezért annak változása nem
befolyásolja a verseny újranyitási eljárást, mint ahogy azt be is mutattuk.
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: 77857956 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 77857956 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 Adó- és Vámhivatal (10957/2022)
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 Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fűtési berendezések karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR000741242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3. Nyugat-Magyarországi ingatlanok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45331110-0

További tárgyak:

45333000-0
50800000-3

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el
a megjelölt ingatlanokban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartását,
gyorsszolgálati hibaelhárítását és eseti feladatok elvégzését.
1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok
a) Tervszerű megelőző karbantartás (Fűtési rendszerek és használati meleg víz előállító rendszerek; gázérzékelők;
légszennyezés mértéke éves bejelentés)
Tervszerű megelőző karbantartási feladatok alatt értendő nyertes Ajánlattevő azon tevékenysége, amely a
meghatározott ingatlanokban található különböző rendszerek, gépek, berendezések folyamatos, biztonságos,
zavartalan üzemeltetését szolgálja, azok élettartamát meghosszabbítja, állagmegóvását biztosítja. A feladat
elvégzendő évente 2 alkalommal, a tavaszi leállást követően és az őszi beüzemelés előtt, illetve a gyártó által
előírt ezen felüli karbantaráts. A gázérzékelők karbantartását évente 4 alkalommal szükséges elvégezni, ezen felül
évente 1 alkalommal légszennyezési jegyzőkönyvet szükséges készíteni.
b) Gyorsszolgálati hibaelhárítás
Gyorsszolgálati hibaelhárítás az élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető váratlan, azonnali beavatkozást
igénylő meghibásodások eseti kezelése.
2. Eseti feladatok elvégzése
Az eseti feladatok – a felmerülő igényeknek megfelelően – a NAV könyveiben nyilvántartott vagy bérelt
épületekhez kapcsolódó, a dokumentáció tárgyát képező berendezéseken, gépeken és rendszereken végzett
(felújításnak, vagy beruházásnak nem minősülő) minden olyan a tervszerű megelőző karbantartás és a
gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák
összessége, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki
berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működését
szolgálja.
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen leírt feladatokat az alábbi mennyiségben szükséges elvégezni:
- ingatlanok száma: 109 db
- berendezések száma: 165 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 26 db)
- gázérzékelők száma: 8 db
- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 5 384 kW
Keretösszeg: 58.815.000,-Ft + ÁFA/3 év.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(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 135 - 333318
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Nyugat-Magyarországi ingatlanok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
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2019/07/01 (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)
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: 58815000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2022.05.23.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
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
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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

50000000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45331110-0

További tárgyak:

45333000-0

Kiegészítő szójegyzék

50800000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el
a megjelölt ingatlanokban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartását,
gyorsszolgálati hibaelhárítását és eseti feladatok elvégzését.
1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok
a) Tervszerű megelőző karbantartás (Fűtési rendszerek és használati meleg víz előállító rendszerek; gázérzékelők;
légszennyezés mértéke éves bejelentés)
Tervszerű megelőző karbantartási feladatok alatt értendő nyertes Ajánlattevő azon tevékenysége, amely a
meghatározott ingatlanokban található különböző rendszerek, gépek, berendezések folyamatos, biztonságos,
zavartalan üzemeltetését szolgálja, azok élettartamát meghosszabbítja, állagmegóvását biztosítja. A feladat
elvégzendő évente 2 alkalommal, a tavaszi leállást követően és az őszi beüzemelés előtt, illetve a gyártó által
előírt ezen felüli karbantaráts. A gázérzékelők karbantartását évente 4 alkalommal szükséges elvégezni, ezen felül
évente 1 alkalommal légszennyezési jegyzőkönyvet szükséges készíteni.
b) Gyorsszolgálati hibaelhárítás
Gyorsszolgálati hibaelhárítás az élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető váratlan, azonnali beavatkozást
igénylő meghibásodások eseti kezelése.
2. Eseti feladatok elvégzése
Az eseti feladatok – a felmerülő igényeknek megfelelően – a NAV könyveiben nyilvántartott vagy bérelt
épületekhez kapcsolódó, a dokumentáció tárgyát képező berendezéseken, gépeken és rendszereken végzett
(felújításnak, vagy beruházásnak nem minősülő) minden olyan a tervszerű megelőző karbantartás és a
gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák
összessége, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki
berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működését
szolgálja.
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen leírt feladatokat az alábbi mennyiségben szükséges elvégezni:
- ingatlanok száma: 109 db
- berendezések száma: 165 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 26 db)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

427

- gázérzékelők száma: 8 db
- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 5 384 kW
Keretösszeg: 58.815.000,-Ft + ÁFA/3 év.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(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: 86894221
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
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):
Az alapszerződés IV/2. pontjában meghatározott keretösszeg nettó 86 894 221 Ft keretösszegre módosul.
A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján alapul, miszerint az alapszerződés módosítható
az ott meghatározott feltételek együttes fennállása esetén, amely feltételek jelen esetben az alábbiak
szerint teljesülnek:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a folyamatos veszélyhelyzet által generált áremelkedések
mértéke, továbbá a meghibásodások jellege és előfordulásuk gyakorisága csak a szerződéskötést
követően, a teljesítés során vált ismertté,
cb) a módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét, mivel sem az elvégzendő
feladatok tartalma, sem a teljesítéssel létrehozandó eredmény nem változik,
cc) az ellenérték növekedése nem éri el az alapszerződés értékének 50%-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:
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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: Az alapszerződésben meghatározott keretösszeg a tervezettnél nagyobb
mértékben és ütemben került felhasználásra, melyet az alapszerződés hatálybalépésétől eltelt szerződéses
időtartam alatt bekövetkezett alábbi körülmények indokolnak.
Az alapszerződés megkötését követően elterjedt COVID-19 járvány okozta gazdasági válság, illetve a
válság hatására keletkezett akadályozó körülmények az alapszerződés teljesítése során folyamatosan
változtak, azok konkrét hatásait rövid időszakokra sem lehetett előre kiszámítani.
A kialakult gazdasági helyzetben az alkatrészek és alapanyagok árai a recesszió generálta
nyersanyaghiány, illetve az építőipari áremelkedések okán – különös tekintettel a szállítási költségek
megemelkedésének árfelhajtó hatására – jelentős mértékben drágultak. A világméretű gazdasági,
üzemleállási, logisztikai és szállítási problémák begyűrűzése az Európai Unió országaiba olyan mértéket
ölt, hogy az alapanyagok és alkatrészek árai még tovább emelkednek.
Az Oroszország és Ukrajna között jelenleg fennálló háborús helyzet a pénz- és az árupiacokon fejti ki
azonnali hatását, az energia- és üzemanyagárak soha nem látott mértékben emelkednek, a bevezetett
gazdasági szankciók hatására folyamatosan emelkedik az infláció, melyek további árfelhajtó hatással
bírnak.
Fenti eseményeket és azok hatásait a szerződéskötést megelőzően egyáltalán nem lehetett előre látni, így
azokkal kalkulálni sem lehetett.
Mindezek mellett az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések életkorára és műszaki állapotára
tekintettel – a folyamatos karbantartások ellenére – a tervezettnél gyakrabban került sor eseti hibajavításra
és ezen belül főalkatrész cserére.
Fentiekre tekintettel a hibajavítások költségei a rendelkezésre álló keretösszeg terhére az előre
kalkulált összegnél – mind a gyakoriság, mind az árfelhajtó tényezők hatására keletkezett nagymértékű
áremelkedések okán – jóval nagyobb mértékben kerültek elszámolásra.
Az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések folyamatos működőképességének fenntartását célzó
2022. évi I. féléves karbantartások és javítások elvégzése, és ezáltal az épületek szabályszerű működésének
biztosítása érdekében a keretösszeg megemelése a szerződésmódosításban foglaltak szerint indokolt.
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: 58815000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 86894221 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (11462/2022)
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: Kocsis Krisztina
Telefon: +36 18965654
E-mail: krisztina.kocsis@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: 369/19 Komplex komm. CSBO
Hivatkozási szám: EKR001709452021
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: 369/19 Komplex komm. CSBO
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79000000-4

További tárgyak:

79342200-5
79821000-5
79822500-7
79952000-2

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
292.125.984, - Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázkilcvenkettőmillió – egyszázhuszonötezer - kilencszáznyolcvannégy
forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a
nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 87.637.795,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcvanhétmillió – hatszázharminchétezer –
hétszázkilencvenöt forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 207 - 542499
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 369/19 Komplex komm. CSBO
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
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Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
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: 292125984 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződés módosításának a dátuma: 2022.05.03.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

79000000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79342200-5

További tárgyak:

79821000-5

Kiegészítő szójegyzék

79952000-2
92112000-9
79822500-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
292.125.984, - Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázkilcvenkettőmillió – egyszázhuszonötezer - kilencszáznyolcvannégy
forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a
nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 87.637.795,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcvanhétmillió – hatszázharminchétezer –
hétszázkilencvenöt forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 292125984
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1025
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
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a szerződés 4. számú mellékletét képező műszaki leírás módosul.
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 Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai
tevékenysége keretében működteti a családtámogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást nyújtó
Ügyfélpontot.
Az ügyfélpont tervezett megvalósulási színterei közé tartozik az elektronikus levelezés mellett az online és
a személyes tanácsadás is.
Az eredetileg tervezett személyes ügyfélfogadáshoz szükséges ügyfélpont megnyitása – a kialakult
pandémiás helyzetre tekintettel – eltolódott. A tevékenység megkezdésének időpontja a járványhelyzet
alakulásától függően kerül áttervezésre, ezért a tevékenységhez tervezett népszerűsítő és támogató
kampány jelenleg nem indokolt. A kampánytervet a jelenleg felmerült igényeknek és a projekt sikeres
megvalósításának megfelelően szükséges módosítani úgy, hogy az ügyféltájékoztatás és tanácsadás
online felületen kerüljön biztosításra.
Az ügyfélpont tájékoztatási feladatait jelentős részben ellátó csalad.hu oldal naprakész információkat
tartalmaz a családtámogatásokról és az oldalon megjelenő Családtámogatási Kalkulátor használatával – az
e-mailen történő tájékoztatás mellett – online is biztosítani lehet a különböző támogatások részleteinek
megismerését és a legkülönfélébb élethelyzetekben igénybe vehető lehetőségek áttekintését. Tehát
az elektronikus levelezés mellett a projekt keretében online tanácsadás kerül biztosításra a csalad.hu
oldalon a Családtámogatási Kalkulátor használatával, amelyhez szükséges az oldal népszerűsítése és minél
szélesebb körben történő megismertetése.
A fenti indokok miatt Felek a Műszaki tartalom 3. pont d) pontjában felsorolásra kerülő Ügyfélpont
kommunikációs kampányt, az Ügyfélpont mint szolgáltató hely megnyitásának elmaradása miatt törlik.
Az Ügyfélpont indítása, illetve működtetése érdekében mozgósított szakértelem, a feladatellátást segítő,
részletesen kidolgozott családtámogatásokról szóló tartalmak is a csalad.hu oldalhoz csatornázódtak be,
így az oldal alkalmassá vált a járványhelyzet idején a tájékoztatási feladatok ellátására.
Az Ügyfélpont feladatait ellátó csalad.hu oldal tekintetében a folyamatos kommunikáció fenntartása
vált szükségessé, ezért szükséges a Megbízó elsődleges kommunikációs platformjának a csalad.hu oldal
tartalmainak a népszerűsítése, a családtámogatási rendszer elemeinek, hozzáférési lehetőségeinek
folyamatos kommunikálása, mely feladatokat Felek beépítik a Szerződésbe.
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2. A Fenti indokok alapján Felek közös megegyezéssel, jelen szerződésmódosítás keretében módosítják
a szerződés 4. számú mellékletét (műszaki leírást) hivatkozva a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára
tekintettel, mely szerint a szerződés – (6) bekezdés vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amely a ca) alpont szerint több egymással össze nem függő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás a nettó ellenértékekre alkalmazandó. Az egymást követő
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A Kbt. fent hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a COVID által okozott
pandémiás helyzet kialakulását, annak időtartamát megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatta előre a közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve a szerződés megkötésének
időpontjában. A járványhelyzetben hozott intézkedések miatt, Megrendelő a személyes tanácsadásra
alkalmas ügyfélpont megnyitását elhalasztotta, az ügyféltájékoztatást saját honlapján keresztül kívánja
biztosítani, melynek népszerűsítése szükséges. Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét, továbbá az ellenérték változásával sem jár.
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: 292125984 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 292125984 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (12243/2022)
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: Garancsy Dóra
Telefon: +36 17952793
E-mail: dora.garancsy.gerane@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: Komplex komm. Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2021
Hivatkozási szám: EKR000232522022
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: Komplex komm. Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79000000-4

További tárgyak:

79311200-9
79342200-5
79416000-3
79821000-5

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
550.000.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Ötszázötvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A
Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 165.000.000,- Ft + Áfa, azaz
nettó Egyszázhatvanötmillió+ általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.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 207 - 542499
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex komm. Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2021
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
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: 550000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1 sz. szerződésmódosításának a dátuma: 2022.06.09.
Rész száma: 6
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/06/17 (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):

438

Kiegészítő szójegyzék

79000000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79000000-4

További tárgyak:

79311200-9

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79416000-3
79821000-5
79822500-7
92112000-9
79952000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
550.000.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Ötszázötvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A
Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 165.000.000,- Ft + Áfa, azaz
nettó Egyszázhatvanötmillió+ általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 550000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail:
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):
4. Módosítás tartalma:
Felek közös megegyezéssel módosítják a Keretszerződés 4. „A keretszerződés időbeli hatálya” elnevezésű
pontját
"A Keretszerződés időbeli hatálya és a teljesítési határidő
4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a
Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig,
de legkésőbb 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb
2022. november 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték
megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2022. december 31. napjáig)
köteles teljesíteni."
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: 2.1. A COVID-19 vírusból adódó pandémiás helyzet 2020. márciusában jelent
meg Magyarországon, mely nem vitásan rendkívüli módon hátrányosan érintette a Keretszerződés
tárgyát is érintő kulturális programokat, rendezvényeket, ebből kifolyólag pedig minden kapcsolódó
tevékenységet, szolgáltatást, így ezzel összefüggésben a Keretszerződéssel igénybe venni kívánt
kommunikációs feladatokat is, mely a mai napig érezteti hatását. A pandémia miatt ilyen jellegű
szolgáltatások igénybevételére mind az elmúlt évben, mind a 2022-év kezdetén korlátozottan volt igény,
ugyanakkor a 2022. évben a vírus visszaszorulása és az eredményesnek bizonyuló korlátozó intézkedések
eltörlése várhatóan az év további részében fordulatot hoz, és -többek között – a pandémia sújtotta
kulturális szektort illetően is fellendülést hoz.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

440

2.2. Tekintettel arra, hogy a Felek között megkötött Keretszerződés szerinti feladatok ellátása továbbra
is a hivatkozott Keretszerződés terhére, annak megfelelően valósíthatók meg, továbbá arra, hogy a
Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott keretösszeg a Keretszerződés időbeli hatálya alatt nem
merül ki, ezért Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés 4. pontját úgy módosítják, hogy
a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg időbeli hatályát 2022. december 31. napjáig
meghosszabbítják. Ezzel együtt a Keretszerződés 4.2. pontját is módosítják azzal, hogy a Vállalkozó a
Keretszerződésben meghatározott feladatait 2022. november 30. napjáig, Megrendelő pedig az ellenérték
megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig, azaz 2022. december 31. napjáig
köteles teljesíteni.
3. Módosítás jogalapja
3.1. Felek a Keretszerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítják figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges, mivel:
3.1.1. Nem határoz meg olyan feltételeket amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételi jelentkezőkön) kívül más
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna;
3.1.2. a módosítás a Keretszerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes Ajánlattevő
javára, illetve
3.1.3. a módosítás a Keretszerződés tárgyát az eredeti Keretszerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest nem terjeszt ki új elemre.
3.2. A fentiek szerint előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Keretszerződés közös
megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé, amelyre tekintettel Felek rögzítik, hogy a
Keretszerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeik, illetve a Keretszerződés tárgyának megvalósítása
céljából a Vállalkozási Keretszerződést közös megegyezéssel módosítják.
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: 550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 550000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (12431/2022)
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: 232/22 Rendezvényszervezés NAK, 2022-23
Hivatkozási szám: EKR000765422022
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: 232/22 Rendezvényszervezés NAK, 2022-23
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45237000-7

További tárgyak:

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

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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55300000-3
79300000-7
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3
79710000-4
79821000-5
79822500-7
79950000-8
79952000-2
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6
92360000-2
92370000-5
92620000-3
92621000-0
92622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
253.936.692,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázötvenhárommillió-kilencszázharminchatezerhatszázkilencvenkettő
forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A
Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 76.181.008,- Ft + Áfa,
azaz nettó Hetvenhatmillió-száznyolcvanegyezer-nyolc forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 094 - 260702
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 232/22 Rendezvényszervezés NAK, 2022-23
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft
Nemzeti azonosítószám: 23444030241
Postai cím: Tövis utca Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@moonlightevent.hu
Telefon: +36 305447884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25319721210
Postai cím: Gábor Áron Utca 22
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 253936692 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosításnak a dátuma: 2022.06.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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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. §-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:
2022/06/17 (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
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45237000-7

További tárgyak:

45340000-2
45451000-3
51000000-9
55000000-0
55300000-3
79300000-7
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3

Kiegészítő szójegyzék
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79710000-4
79821000-5
79822500-7
79950000-8
79952000-2
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6
92360000-2
92370000-5
92620000-3
92621000-0
92622000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb az 1.
számú szerződsé módosításának nettó 279.203.392,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázhetvenkilencmilliókettőszázháromezer-háromszázkilencvenkettő forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A
Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 83.761.018,- Ft + Áfa,
azaz nettó nyolcvanhárommillió-hétszázhatvanegyezer-tizennyolc forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 279203392
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
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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: Visual Europe Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron utca 22.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 3000
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
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1.4. Megrendelő a Keretszerződés keretösszegének közös megegyezéssel történő megemelését
kezdeményezte Vállalkozónál azzal, hogy a Keretszerződés 7.2-7.3. pontjaiban rögzített arányok is
módosításra kerülnek a jelen szerződés-módosításban meghatározottak szerint.
2. Módosítással érintett rendelkezések
2.1. Fentiekre tekinttel Felek a Keretszerződés 7.1-7.3. pontjait az alábbiak szerint módosítják (vastag dőlt
betűvel jelezve a módosított rendelkezéseket):
7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg 279.203.392,- Ft + Áfa, azaz
Kettőszázhetvenkilencmillió-kettőszázháromezer-háromszázkilencvenkettő forint + általános forgalmi adó
(a továbbiakban: „Keretösszeg”).
7.2. A KM 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 30 %-a, azaz 83.761.018,- Ft + Áfa, azaz
nyolcvanhárommillió-hétszázhatvanegyezer-tizennyolc forint + általános forgalmi adó tekintendő
opciónak (a továbbiakban: „opciós összeg”).
7.3. A Megrendelő köteles a Keretösszeg 70 %-át, azaz 195.442.374,- Ft + Áfa , azaz százkilencvenötmilliónégyszáznegyvenkettőezer-háromszázhetvennégy forint + általános forgalmi adó összeget teljes
egészében kimeríteni, Egyedi Megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés
teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak
vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az opciós összeg terhére Egyedi
Megrendelőket kibocsátani. A Megrendelőnek az Egyedi Megrendelők kibocsátásáról olyan időpontban
kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó – figyelemmel a Keretszerződés Teljesítési Határidejére – a
szerződésszerű teljesítésre képes legyen.
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: 1.5. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében a) és b) pontjaiban foglaltakra
figyelemmel, abban foglalt feltételek vizsgálata mellett – a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, továbbá az uniós értékhatárt, valamint a
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez
– a Keretszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
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: 253936692 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 279203392 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (12443/2022)
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: 109/22 Komplex kommunikáció NAK 2022-23
Hivatkozási szám: EKR000696322022
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: 109/22 Komplex kommunikáció NAK 2022-23
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

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

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
218.322.835,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszáztizennyolcmillió-háromszázhuszonkettőezernyolcszázharmincöt forint
+ általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás
18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 65.496.850,- Ft + Áfa, azaz nettó
Hatvanötmillió-négyszázkilencvenhatezer-nyolcszázötven forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 203463
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 109/22 Komplex kommunikáció NAK 2022-23
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
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: 218322835 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1.sz. szerződésmódosításának a dátuma: 2022.06.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
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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):

451

Kiegészítő szójegyzék

79000000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

79342200-5

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
234.022.835,- Ft + Áfa, azaz nettó kettőszázharmincnégymillió-huszonkettőezer-nyolcszázharmincöt forint +
általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás
18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 70.206.851,- Ft + Áfa, azaz nettó
hetvenmillió-kettőszázhatezer-nyolcszázötvenegy forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 234022835
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
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: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

452

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
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
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1.3. Megrendelő a Keretszerződés keretösszegének közös megegyezéssel történő megemelését
kezdeményezte Vállalkozónál azzal, hogy a Keretszerződés 7.2-7.3. pontjaiban rögzített arányok is
módosításra kerülnek a jelen szerződés-módosításban meghatározottak szerint.
2. A módosítással érintett rendelkezések:
2.1. Fentiekre tekinttel Felek a Keretszerződés 7.1-7.3. pontjait az alábbiak szerint módosítják (vastag dőlt
betűvel jelezve a módosított rendelkezéseket):
7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg 234.022.835,- Ft + Áfa, azaz
kettőszázharmincnégymillió-huszonkettőezer-nyolcszázharmincöt forint + általános forgalmi adó (a
továbbiakban: „Keretösszeg”).
7.2. A KM 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 30 %-a, azaz 70.206.851,- Ft + Áfa, azaz hetvenmilliókettőszázhatezer-nyolcszázötvenegy forint + általános forgalmi adó tekintendő opciónak (a továbbiakban:
„opciós összeg”).
7.3. A Megrendelő köteles a Keretösszeg 70 %-át, azaz 163.815.984,- Ft + Áfa , azaz százhatvanhárommilliónyolcszáztizenötezer-kilencszáznyolcvannégy forint + általános forgalmi adó összeget teljes egészében
kimeríteni, Egyedi Megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően
beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés
teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak
vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az opciós összeg terhére Egyedi
Megrendelőket kibocsátani. A Megrendelőnek az Egyedi Megrendelők kibocsátásáról olyan időpontban
kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó – figyelemmel a Keretszerződés Teljesítési Határidejére – a
szerződésszerű teljesítésre képes legyen.
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: 1.4. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében a) és b) pontjaiban foglaltakra
figyelemmel, az abban foglalt feltételek vizsgálata mellett – a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, továbbá az uniós értékhatárt, valamint a
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módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez
– a Keretszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
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: 218322835 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 234022835 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (12481/2022)
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: Barta Roland
Telefon: +36 17957440
E-mail: roland.barta@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: Komplex kommunikációs feladatok, NAK, 2021-2022
Hivatkozási szám: EKR000858702021
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: Komplex kommunikációs feladatok, NAK, 2021-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

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

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Komplex kommunikációs feladatok ellátása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére, 2021-2022
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
122.224.409,- Ft + Áfa, azaz nettó százhuszonkétmillió-kettőszázhuszonnégyezer-négyszázkilenc forint + általános
forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg
30 %-a, nettó 36.667.323,- Ft + Áfa, azaz nettó harminchatmillió-hatszázhatvanhétezer-háromszázhuszonhárom
forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/06/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 138 - 367812
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex kommunikációs feladatok, NAK, 2021-2022
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
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: 122224409 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1.sz. szerződésmódosításnak a dátuma: 2022.06.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)

456
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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):

457

Kiegészítő szójegyzék

79000000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

79342200-5

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex kommunikációs feladatok ellátása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére, 2021-2022
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb az
1. számú szerződésmódosításának nettó 134.446.848,- Ft + Áfa, azaz nettó százharmincnégymilliónégyszáznegyvenhatezer-nyolcszáznegyvennyolc forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A
Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 40.334.054,- Ft + Áfa, azaz nettó
negyvenmillió-háromszázharmincnégyezer-ötvennégy forint + általános forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/06/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 134446848
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1.5. Megrendelő a Keretszerződés keretösszegének közös megegyezéssel történő megemelését
kezdeményezte Vállalkozónál azzal, hogy a Keretszerződés 7.2-7.3. pontjaiban rögzített arányok is
módosításra kerülnek a jelen szerződés-módosításban meghatározottak szerint.
2. A módosítással érintett rendelkezések:
2.1. Fentiekre tekintettel Felek a Keretszerződés 7.1-7.3. pontjait az alábbiak szerint módosítják (vastag dőlt
betűvel jelezve a módosított rendelkezéseket):
7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg 134.446.848,- Ft + Áfa, azaz
százharmincnégymillió-négyszáznegyvenhatezer-nyolcszáznegyvennyolc forint + általános forgalmi adó
(a továbbiakban: „Keretösszeg”).
7.2. A KM 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 30 %-a, azaz 40.334.054,- Ft + Áfa, azaz
negyvenmillió-háromszázharmincnégyezer-ötvennégy forint + általános forgalmi adó tekintendő
opciónak (a továbbiakban: „opciós összeg”).
7.3. A Megrendelő köteles a Keretösszeg 70 %-át, azaz 94.112.794,- Ft + Áfa , azaz kilencvennégymilliószáztizenkétezer-hétszázkilencvennégy forint + általános forgalmi adó összeget teljes egészében
kimeríteni, Egyedi Megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően
beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés
teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak
vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az opciós összeg terhére Egyedi
Megrendelőket kibocsátani. A Megrendelőnek az Egyedi Megrendelők kibocsátásáról olyan időpontban
kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó – figyelemmel a Keretszerződés Teljesítési Határidejére – a
szerződésszerű teljesítésre képes legyen.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1.6. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében a) és b) pontjaiban foglaltakra
figyelemmel, abban foglalt feltételek vizsgálata mellett – a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, továbbá az uniós értékhatárt, valamint a
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez
– a Keretszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
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: 122224409 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 134446848 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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Nyíregyházi Egyetem (11807/2022)
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: Nyíregyházi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308708415
Postai cím: Sóstói Út 31/b
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergelyné Drabik Beáta
Telefon: +36 703624799
E-mail: drabik.beata@nye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: iskolai étkezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: 2018/165
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: iskolai étkezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az iskola konyhájának a HACCP élelmiszer biztonsági rendszernek és a közétkeztetésre vonatkozó
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hatályos hatósági előírásoknak megfelelő üzemeltetése Megrendelő kezelésében lévő konyha,
valamint konyhai felszerelések bérlésével.
A konyhai felszereléseket Vállalkozó kibővíti úgy, hogy a konyha a szolgáltatás teljesítéséhez,
valamint a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszernek megfelelő üzemeltetéshez alkalmas legyen,
mely állapotot a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.(A szükséges eszközök becsült értéke,
melyekkel a meglévő eszközöket szükséges kiegészíteni: nettó 11. 220. 500 forint.)A konyha tanítási
időszakban –iskolai szünetek és tanítás nélküli napok kivételével az év minden napján-a tanév
rendjének megfelelően 700 fő-30 % fő tanuló és 40 fő -30 % intézményi dolgozó napi ellátását kell,
hogy biztosítsa a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet betartásával.
Az ebéd száma az opció nélküli 35 hónapra vetítve (tekintettel arra, hogy egy évben a tanítási napok
száma 178-183 között van, ennek 181-es középértékével számolva):380 100 darab -30% opció.
A megadott létszám az ebédeltetésre vonatkozik. Ezen felül a konyhának igény szerint tízórait és
uzsonnát kötelezően biztosítania kell. Tízórai:360 fő részére-30%; uzsonna:360 fő részére-30%.
Az oktatás minden évben a nyári szünetre tekintettel június 16-tól augusztus 31-ig szünetel, de a
konyha ezen időszak alatt is üzemeltethető jelen szerződésben meghatározott feltételek betartása
mellett.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Megrendelő
teljesítési biztosítékot köt ki, melynek összege: 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Vállalkozónak Megrendelő
rendelkezésére kell bocsátania és a szerződés teljesítésének elismeréséig hatályban kell maradnia.
A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalással, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.
A Vállalkozó felróható magatartásából eredően a szerződéses ( a szolgáltatás megkezdésére
vonatkozó) kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke 40.000,-Ft/nap. Késedelem esetén a Megrendelő póthatáridőt állapít meg.
Amennyiben a póthatáridő alatt a Vállalkozó nem teljesít, vagy azt megtagadja, ez a körülmény a
Megrendelő részéről a szerződés felmondására ad okot.
(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: 59 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 161 - 369062
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: iskolai étkezési szolgáltatás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "MARTIN-INVEST" Vagyonkezelő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11768036215
Postai cím: Ipari Út 5/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: martines@t-online.hu
Telefon: +36 309356468
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: 320490000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022.03.31. 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 kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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

55524000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az iskola konyhájának a HACCP élelmiszer biztonsági rendszernek és a közétkeztetésre vonatkozó
hatályos hatósági előírásoknak megfelelő üzemeltetése Megrendelő kezelésében lévő konyha,
valamint konyhai felszerelések bérlésével.
A konyhai felszereléseket Vállalkozó kibővíti úgy, hogy a konyha a szolgáltatás teljesítéséhez,
valamint a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszernek megfelelő üzemeltetéshez alkalmas legyen,
mely állapotot a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.(A szükséges eszközök becsült értéke,
melyekkel a meglévő eszközöket szükséges kiegészíteni: nettó 11. 220. 500 forint.)A konyha tanítási
időszakban –iskolai szünetek és tanítás nélküli napok kivételével az év minden napján-a tanév
rendjének megfelelően 700 fő-30 % fő tanuló és 40 fő -30 % intézményi dolgozó napi ellátását kell,
hogy biztosítsa a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet betartásával.
Az ebéd száma az opció nélküli 35 hónapra vetítve (tekintettel arra, hogy egy évben a tanítási napok
száma 178-183 között van, ennek 181-es középértékével számolva):380 100 darab -30% opció.
A megadott létszám az ebédeltetésre vonatkozik. Ezen felül a konyhának igény szerint tízórait és
uzsonnát kötelezően biztosítania kell. Tízórai:360 fő részére-30%; uzsonna:360 fő részére-30%.
Az oktatás minden évben a nyári szünetre tekintettel június 16-tól augusztus 31-ig szünetel, de a
konyha ezen időszak alatt is üzemeltethető jelen szerződésben meghatározott feltételek betartása
mellett.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Megrendelő
teljesítési biztosítékot köt ki, melynek összege: 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Vállalkozónak Megrendelő
rendelkezésére kell bocsátania és a szerződés teljesítésének elismeréséig hatályban kell maradnia.
A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalással, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.
A Vállalkozó felróható magatartásából eredően a szerződéses ( a szolgáltatás megkezdésére
vonatkozó) kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke 40.000,-Ft/nap. Késedelem esetén a Megrendelő póthatáridőt állapít meg.
Amennyiben a póthatáridő alatt a Vállalkozó nem teljesít, vagy azt megtagadja, ez a körülmény a
Megrendelő részéről a szerződés felmondására ad okot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 59 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: 346129200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Martin-Invest Vagyonkezelő és befektetési Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11768036215
Postai cím: Ipari út 5/a.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 5.10. pontja helyébe, mely az alábbi rendelkezést tartalmazza,
"5.10. A Vállalkozó által a szerződés teljes futamideje alatt használt és rögzített értékű rezsi-haszonkulcs 50
százalék"
az alábbi rendelkezés lép:
"5.10. A Vállalkozó által a szerződés teljes futamideje alatt használt és rögzített értékű rezsi-haszonkulcs 54
százalék"
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 orosz-ukrán háború miatt az étkezési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben
a járulékos költségek (szállítási költség, valamint a bérköltség több, mint 20%-os növekedése) jelentős
emelkedése, olyan vis maior helyzet, amelyet a szerződő Felek kellő körültekintéssel sem láthattak előre.
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont:
• a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre;
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Az orosz-ukrán háború miatti drasztikus áremelkedése tette szükségessé, tehát olyan körülmény,
amelyeket Felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése 8 % mértékű.
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: 320490000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 346129200 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 Rendőr-főkapitányság (11555/2022)
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 Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő
Telefon: +36 14435597
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Fax: +36 14435598
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: Rendszerintegráció beszerzése
Hivatkozási szám: 29000/2089/2021. ált.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Rendszerintegráció beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az eljárás a „Rendszerintegráció beszerzése” tárgyban az „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést
biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú keretmegállapodás terhére került lefolytatásra.
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Keretmegállapodás száma: KM01OPEN17
A szerződés típusa: szolgáltatásmegrendelés
Tárgya: „Rendszerintegráció beszerzése”
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos:
BBA-2.1.2/16-2020-00001 számú, „EUROSUR nemzeti adatszolgáltató alkalmazás kifejlesztése és
csatlakozás kiépítése” tárgyú projekt.
Fő-CPV kód: 72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
A verseny újranyitása Rendszerintegráció beszerzése tárgyban vállalkozási szerződés megkötésére irányult.
A beszerzés tárgya, mennyisége:
- Megnevezés: Rendszerintegráció beszerzése
Cikkszám Megnevezés Mennyiség
(óra)
Mennyiség
egység
OPENSZOLG03 Projekt vezetés – vezető 40 óra
OPENSZOLG12 Terméktámogatás - konfigurálás (vezető rendszermérnök) 400 óra
OPENSZOLG09 Terméktámogatás - telepítés (vezető rendszermérnök) 300 óra
OPENSZOLG21 Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök) 500 óra
OPENSZOLG61 Rendszer fejlesztés - dokumentálás 40 óra
Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az
azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség
igazolására Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását,
paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen
és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további
információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az
esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
A rendszerintegrációval szemben támasztott műszaki elvárásokat és követelményeket részletesen a műszaki
leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/04 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-2.1.2/16-2020-00001
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 112 - 254642
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29000/2089-313/2021. Rész száma: Elnevezés: Rendszerintegráció beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12048898243
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
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: 22920000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk, továbbá VII.1.6. pontjában
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: Igen.
A "Nem" válasz technikai okból került megjelölésre annak érdekében, hogy a hirdetmény továbbítható
legyen a Kiadóhivatal felé.
A Gazdasági Szereplők csoportosulása a V.2.3. pontban, valamint a VII.1.7. pontban az EKR rendszer által
automatikusan az Összegezésből beemelt gazdasági szereplő mellett:
Közös ajánlattevők:
WSH Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97., 12048898-2-43
ASH Szoftverház Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97., 23940165-2-43
CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A., 25809772-2-43
Nádor Rendszerház Kft., 1152 Budapest, Telek utca 7-9., 10507326-2-42
Symmetria Magyarország Zrt., 1139 Budapest, Váci út 91., 25798555-2-41
Webstar Csoport Kft., 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., 14273027-2-02
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:
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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:
2022/06/17 (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):

72260000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás a „Rendszerintegráció beszerzése” tárgyban az „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést
biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú keretmegállapodás terhére került lefolytatásra.
Keretmegállapodás száma: KM01OPEN17
A szerződés típusa: szolgáltatásmegrendelés
Tárgya: „Rendszerintegráció beszerzése”
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos:
BBA-2.1.2/16-2020-00001 számú, „EUROSUR nemzeti adatszolgáltató alkalmazás kifejlesztése és
csatlakozás kiépítése” tárgyú projekt.
Fő-CPV kód: 72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
A verseny újranyitása Rendszerintegráció beszerzése tárgyban vállalkozási szerződés megkötésére irányult.
A beszerzés tárgya, mennyisége:
- Megnevezés: Rendszerintegráció beszerzése
Cikkszám Megnevezés Mennyiség
(óra)
Mennyiség
egység
OPENSZOLG03 Projekt vezetés – vezető 40 óra
OPENSZOLG12 Terméktámogatás - konfigurálás (vezető rendszermérnök) 384 óra
OPENSZOLG09 Terméktámogatás - telepítés (vezető rendszermérnök) 300 óra
OPENSZOLG21 Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök) 500 óra
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OPENSZOLG61 Rendszer fejlesztés - dokumentálás 40 óra
Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az
azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség
igazolására Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását,
paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen
és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további
információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az
esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
A rendszerintegrációval szemben támasztott műszaki elvárásokat és követelményeket részletesen a műszaki
leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/04 (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: 22632000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12048898-2-43
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
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):
3. A Felek rögzítik, hogy a műszaki leírás 3. Technikai paraméterek, követelmények pontja értelmében
a szerződés tárgyát képezik a VMware feladatok ((elvárt eredmény: a dokumentációknak megfelelően
elvégzett feladatok, tesztelés) 2 db VMware ESXi 6.7 EPL hoszt konfigurálása, vCenter szerver: hálózatok,
tárolók, cluster, VM-ek, template-ek, jogosultságok konfigurálása). Megrendelő akként határozott, hogy
ezen feladatokat az ORFK saját szakértői állományának átcsoportosításával valósítja meg. A feladat
megvalósítása 2 mérnöknap munkát igényel, ami 16 óra időtartamnak felel meg, erre való tekintettel
indokolt a szerződés tárgyát képező OPENSZOLG12 cikkszámú, Terméktámogatás-konfigurálás (vezető
rendszermérnök) megnevezésű termék 400 óra mennyiségének 384 órára való csökkentése, és a műszaki
leírás ennek megfelelő korrekciója.
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1) Az egyedi szerződés 3. „A szerződés tárgya, mennyisége” pontba foglalt táblázat az alábbiak szerint
módosul:
Módosítást megelőzően:
Szerződés tárgya, mennyisége:
Cikkszám Megnevezés Mennyiség
(óra)
OPENSZOLG03 Projekt vezetés - vezető 40
OPENSZOLG12 Terméktámogatás - konfigurálás (vezető rendszermérnök) 400
OPENSZOLG09 Terméktámogatás - telepítés (vezető rendszermérnök) 300
OPENSZOLG21 Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök) 500
OPENSZOLG61 Rendszer fejlesztés - dokumentálás 40
Módosítást követően:
Szerződés tárgya, mennyisége:
Cikkszám Megnevezés Mennyiség
(óra)
OPENSZOLG03 Projekt vezetés - vezető 40
OPENSZOLG12 Terméktámogatás - konfigurálás (vezető rendszermérnök) 384
OPENSZOLG09 Terméktámogatás - telepítés (vezető rendszermérnök) 300
OPENSZOLG21 Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök) 500
OPENSZOLG61 Rendszer fejlesztés - dokumentálás 40
2) Az egyedi szerződés 6. „A fizetendő ellenérték” pont az alábbiak szerint módosul:
Módosítást megelőzően:
Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg.
Az Európai Uniós forrás felhasználására tekintettel a projekt azonosítója: BBA-2.1.2/16-2020-00001 számú,
„EUROSUR nemzeti adatszolgáltató alkalmazás kifejlesztése és csatlakozás kiépítése” tárgyú projekt.
Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon
elemét, amely értékelésre került a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja alapján:
„Összesen ár Ft (nettó): 22 920 000 Ft
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján a szolgáltatások nyújtását az 2. számú mellékletben meghatározott
szerződéses árakon teljesíti.
Nettó ajánlati ár: 22 920 000 Ft
áfa: 6 188 400 Ft
közbeszerzési díj: nettó ajánlati ár 1%-a: 229 200 Ft
közbeszerzési díj áfa: 61 884 Ft
Teljes bruttó díj: 29 399 484 Ft
A Vállalkozót megillető díj teljes összege: 29 399 484 Ft, azaz huszonkilencmillióháromszázkilencvenkilencezer-négyszáznyolcvannégy forint.
A nettó ajánlati ár tartalmazza a felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 1% + áfa.
Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
Módosítást követően:
Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg.
Az Európai Uniós forrás felhasználására tekintettel a projekt azonosítója: BBA-2.1.2/16-2020-00001 számú,
„EUROSUR nemzeti adatszolgáltató alkalmazás kifejlesztése és csatlakozás kiépítése” tárgyú projekt.
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Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon
elemét, amely értékelésre került a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja alapján:
„Összesen ár Ft (nettó): 22 632 000 Ft
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján a szolgáltatások nyújtását az 2. számú mellékletben meghatározott
szerződéses árakon teljesíti.
Nettó ajánlati ár: 22 632 000 Ft
áfa: 6 110 640 Ft
közbeszerzési díj: nettó ajánlati ár 1%-a: 226 320 Ft
közbeszerzési díj áfa: 61 106 Ft
Teljes bruttó díj: 29 030 066 Ft
A Vállalkozót megillető díj teljes összege: 29 030 066 Ft, azaz huszonkilencmillió-harmincezer-hatvanhat
forint.
A nettó ajánlati ár tartalmazza a felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 1% + áfa.
Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
3) Az egyedi szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás helyébe a jelen módosítás 1. számú
mellékletét képező műszaki leírás lép.
4) Az egyedi szerződés 2. számú mellékletét képező megrendelt szolgáltatás – és árlista helyébe a jelen
módosítás 2. számú mellékletét képező megrendelet szolgáltatás – és árlista lép.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: a műszaki leírás 3. Technikai paraméterek, követelmények pontja
értelmében a szerződés tárgyát képezik a VMware feladatok ((elvárt eredmény: a dokumentációknak
megfelelően elvégzett feladatok, tesztelés) 2 db VMware ESXi 6.7 EPL hoszt konfigurálása, vCenter
szerver: hálózatok, tárolók, cluster, VM-ek, template-ek, jogosultságok konfigurálása). Megrendelő akként
határozott, hogy ezen feladatokat az ORFK saját szakértői állományának átcsoportosításával valósítja
meg. A feladat megvalósítása 2 mérnöknap munkát igényel, ami 16 óra időtartamnak felel meg, erre való
tekintettel indokolt a szerződés tárgyát képező OPENSZOLG12 cikkszámú, Terméktámogatás-konfigurálás
(vezető rendszermérnök) megnevezésű termék 400 óra mennyiségének 384 órára való csökkentése, és a
műszaki leírás ennek megfelelő korrekciója.
III. A Szerződés módosításának közbeszerzési jogi szempontú indokolása
1) A Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései értelmében:
(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.
A Kbt. 141. § (3) bekezdés szerint:
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A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával
jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek
az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor,
ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította
meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
2) A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének
indokolása:
2.1.) A szerződésmódosítás tárgya a szerződés tárgyát képező mindösszesen 1280 órányi mennyiségből 16
óra, illetve annak összesen nettó 22.920.000 Ft árából nettó 288.000 Ft mértékű ellenértékcsökkentés. Erre
tekintettel a szerződéses ár mértékének módosításával a szerződéses ellenérték változása nem haladta
meg sem az uniós értékhatárt, sem a 15%-ot (mintegy 1,26%), a szerződés általános jellege nem változott
meg, és a módosítás illeszkedett az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a szerződés tárgya továbbra
is rendszerintegráció elvégzése. A módosítás közvetlen összefüggésben állt a szerződéses ellenérték
változásával, így e tekintetben alkalmazható a Kbt. 141. § (3) bekezdése.
2.2) A Kbt. 142. § (3) bekezdése értelmében semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a
nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe
esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő
átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés
alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.
2.3) Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó nem felelős a szerződésmódosítás felmerültével
összefüggésben, így a módosítás nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól, valamint nem irányul arra, hogy a Megrendelő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján Megrendelőt terhelő
kockázatokat. A módosítás tárgya a megrendelt szerződéses szolgáltatás mennyiségi csökkentése,
amelynek felmerülte körében Vállalkozót felelősség nem terheli, így szerződésszegés nem merül fel, és a
műszaki tartalom csökkentése nem eredményezi többletmunkaköltségek, kockázatok átvállalását.
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: 22920000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 22632000 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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Ózdi Városüzemeltető Intézmény (11238/2022)
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: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15352059205
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 5/B.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éles J. Viktória
Telefon: +36 306260172
E-mail: drelejv@gmail.com
Fax: +36 48471422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovi-ozd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerbeszerzés 2021.
Hivatkozási szám: EKR000142542021
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: Mirelit áruk
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Különféle mirelit áruk (mirelit zöldségek,zöldségkeverékek,gyümölcsök,ételek,mirelit húsáruk) eseti szállítása az
ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Becsült (12 havi) mennyiségek: VIII. rész: Mirelit áruk: 48 tétel, 49.983 kg
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató
jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fentiekben részletezett éves mennyiségtől bármely áru
esetében változatlan szerződéses feltételek mellett + 20 %-kal eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják.
Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben
meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
(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 188 - 488915
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Mirelit áruk
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/19 (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: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25400263209
Postai cím: Szikra Telep 0946/18. hrsz.
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Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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: 20538790 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022.01.31.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) b) pontja
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:
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2022/06/17 (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):

477

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15896000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle mirelit áruk (mirelit zöldségek,zöldségkeverékek,gyümölcsök,ételek,mirelit húsáruk) eseti szállítása az
ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Becsült (12 havi) mennyiségek: VIII. rész: Mirelit áruk: 48 tétel, 49.983 kg
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató
jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fentiekben részletezett éves mennyiségtől bármely áru
esetében változatlan szerződéses feltételek mellett + 20 %-kal eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják.
Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben
meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
(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: 22017597
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: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25400263209
Postai cím: Szikra Telep 0946/18. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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):
Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött adásvételi
szerződés módosítása iránti kérelmét.
A módosítási igény felmerülésére az alábbiakat adta elő:
• A gáz és villamos energia árának 300%-os megnövekedése;
• az alap- és segéd csomagolóanyagok beszerzési árának 10-20%-os emelkedése;
• a polietilén alapú csomagolóanyag és karton beszerzési árának 50 %-os emelkedése;
• a folyamatos üzemanyag drágulás következtében megemelkedtek a fuvardíjai, amely következtében a
logisztikai díjak is megemelkedtek.
A felsoroltakra figyelemmel,az Eladó beszerzési költségei oly mértékben megemelkedtek, amelyet
a közbeszerzési eljárás során az ajánlata elkészítésekor a legkörültekintőbb becslésekkel sem
prognosztizálhatott.
A fentiekre tekintettel, a Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
141. § (2) bekezdés b) pontja alapján az adásvételi szerződést módosítják:
• Az adásvételi szerződés II. pontja helyébe az 1. mellékletben szereplő ártábla lép azzal, hogy az Eladó
az eredeti szerződéses értéket a Kbt. biztosította törvényes kereteken belül,7,20006 %-kal megemeli. Az
abban szereplő árak 2022. február 1. napjától hatályosak.
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 gáz és villamos energia árának 300%-os megnövekedése;
• az alap- és segéd csomagolóanyagok beszerzési árának 10-20%-os emelkedése;
• a polietilén alapú csomagolóanyag és karton beszerzési árának 50 %-os emelkedése;
• a folyamatos üzemanyag drágulás következtében megemelkedtek a fuvardíjai, amely következtében a
logisztikai díjak is megemelkedtek.
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Ezen körülmények olyan mértékűek amely mértékű változásokkal az ajánlata elkészültekor a Vállalkozó
nem számolhatott.
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: 20538790 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 22017597 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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Szerencs Város Önkormányzata (11934/2022)
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: Szerencs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87498004
Postai cím: Rákóczi Út 89
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szerencs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szerencs.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer nyersanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000115742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bontott, friss és fagyasztott húsok beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15119000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Szerencs városa, az Ajánlatkérő által a rendeléskor megjelölt
egy vagy több helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megnevezés Minőségi jellemzők Menny. egység Egy éves mennyiség opció nélkül
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Sertés comb Bontott, előhűtött, csont nélkül, tisztítva kg 8 340
Sertés karaj Előhűtött, csont nélkül (zsiradéktól tisztítva) kg 300
Sertés karaj Csont nélkül, szeletelt (8-10 dkg/szelet,
előhűtött és fagyasztott kg 140
Sertés tarja Előhűtött, csont nélkül,tisztítva kg 350
Sertés tarja Csont nélkül, szeletelt,
előhűtött és fagyasztott kg 100
Sertés oldalas Előhűtött, fóliázva kg 8
Sertés dagadó Előhűtött, fóliázva kg 40
Sertés hátsó csülök Előhűtött, csontos kg 25
Sertésmáj Előhűtött, tisztítva kg 100
Sertés fehér csont Előhűtött kg 320
Sertés húsos csont Előhűtött kg 410
Marha comb Előhűtött, csont nélkül, tisztítva kg 20
Sertés zsír (5 kg-os vödrös) kg 80
Marha lábszár Fagyasztott, csont nélkül, előhűtött,
csont nélkül, tisztítva, fóliázva kg 210
Szarvas comb Fagyasztott, csont nélkül, előhűtött,
csont nélkül, tisztítva, fóliázva kg 30
Marha comb növendék Fagyasztott kg 300
Marha comb Kockázott, előhűtött és fagyasztott kg 10
(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: 2019 /S 155 - 382191
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Bontott, friss és fagyasztott húsok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/30 (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: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
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E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
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: 12923900 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felek a 8. rész vonatkozásában 2022.04.29. napján módosították először a megkötött szerződést.
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. XXI. fejezetének,
különösen 148. §-ának szabályai.
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

483

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15119000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Szerencs városa, az Ajánlatkérő által a rendeléskor megjelölt
egy vagy több helyszín.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés Minőségi jellemzők Menny. egység Egy éves mennyiség opció nélkül
Sertés comb Bontott, előhűtött, csont nélkül, tisztítva kg 8 340
Sertés karaj Előhűtött, csont nélkül (zsiradéktól tisztítva) kg 300
Sertés karaj Csont nélkül, szeletelt (8-10 dkg/szelet,
előhűtött és fagyasztott kg 140
Sertés tarja Előhűtött, csont nélkül,tisztítva kg 350
Sertés tarja Csont nélkül, szeletelt,
előhűtött és fagyasztott kg 100
Sertés oldalas Előhűtött, fóliázva kg 8
Sertés dagadó Előhűtött, fóliázva kg 40
Sertés hátsó csülök Előhűtött, csontos kg 25
Sertésmáj Előhűtött, tisztítva kg 100
Sertés fehér csont Előhűtött kg 320
Sertés húsos csont Előhűtött kg 410
Marha comb Előhűtött, csont nélkül, tisztítva kg 20
Sertés zsír (5 kg-os vödrös) kg 80
Marha lábszár Fagyasztott, csont nélkül, előhűtött,
csont nélkül, tisztítva, fóliázva kg 210
Szarvas comb Fagyasztott, csont nélkül, előhűtött,
csont nélkül, tisztítva, fóliázva kg 30
Marha comb növendék Fagyasztott kg 300
Marha comb Kockázott, előhűtött és fagyasztott kg 10
(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: 12923900
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
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Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL) www.belohus.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):
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés ezeddig nem került módosításra ill. az a Kbt. 141.§ (4) bek. a)
pontja alapján nem módosult, továbbá, hogy az a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének napján
hatályban van, tekintettel arra, hogy a Megrendelő 2 alkalommal élt a szerződés időbeli hatályának
alapszerződésben biztosított meghosszabbításának jogával.
3. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés keretösszeg vonatkozásában került megkötésre, azzal, hogy az
egységárakat az Eladó ajánlata tartalmazta.
4. Eladó bejelentette, hogy a piaci árak előre nem látható változása okán nem tartható a 2019-ben
megajánlott egységár a szerződés tárgyát képező termékek vonatkozásában, így szükséges a szerződés
módosítása. Eladó csatolta az ajánlattételkori ill. jelen szerződésmódosítást közvetlenül megelőző
beszállítói árakat tartalmazó iratokat.
5. Megrendelő az iratokat áttekintette és más forrásból szerzett adatok alapján megállapította, hogy azok a
valóságnak megfelelnek.
6. Felek rögzítik, hogy bár a gazdasági kockázatvállalás elősorban az Eladót, mint ajánlattevőt terheli,
de a kialakult helyzet olyan, amely egyik fél részéről sem volt előre látható a szerződés megkötéséhez
vezető eljárás során, és az olyan mértékű, mely egyértelműen olyan kötelezettséget ró az Eladóra, hogy
azon folyamatosan vesztesége keletkezik, mely Eladótól a fenti körülmények okán nem várható el. Felek
a fentiek okán – a fentiekből keletkező többletköltségek megosztásának elve alapján – az alábbiakban
állapodnak meg.
7. Felek a fentiek alapján az alábbiak szerint módosítják az alapszerződésüket a keretösszeg változatlanul
hagyása mellett:
a. az alapszerződés egységárakat képező melléklete helyére a jelen szerződés 1. sz. melléklete kerül,
mely külön sorban tartalmazza a jelen szerződésmódosításban meghatározott időponttól alkalmazandó
egységárakat.
b. Az alapszerződés III. fejezete kiegészül az alábbi 3.14. ponttal:
„Felek megállapodnak, hogy az Eladó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha a jelen szerződésben
meghatározott. a jelen szerződésmódosításra okot adó körülmény bármely adott terméknél már
nem állnak fenn. A bejelentés határideje a körülmény bekövetkezésétől számított 3 munkanap. Ezt
követően az adott termékre a szerződésmódosítás hatályba lépése előtt egységár alkalmazandó a
bejelentéstől, késedelmes bejelentés esetén a körülmény bekövetkezését követő 4. naptól tett teljesítésre
a szerződés külön formális módosítása nélkül a Kbt. 141. § 84) bek. a) pontja alapján. A fentiek megfelelően
alkalmazandóak arra az esetre, ha bármely terméknél a beszerzési ár az emelés mértékének legalább 50%kal csökken. Ez esetben az fenti időponttól alkalmazandó vételár képlete: eredeti vételár + a módosítás
összegének 50%-a.”
8. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban,
de azokat tárgyi szerződésmódosításnak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.
9. Felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján minősül
jogszerűnek, figyelemmel arra,
a. hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás bontási eljárásakor a kellő gondosság
mellett sem lehetett olyan információk birtokában, mely a tárgyi piacon a pandémia és egyéb hatások
miatt alakultak, ki, különösen, hogy a beszerzési ár a megadott szerződéses egységár fölé került,
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b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen annak tárgya és a szerződéses
kötelezettségek érdemben nem változnak,
c. az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, különösen, hogy a
változás csak az egységárakra vonatkozik.
10. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás az aláírással lép hatályba, annak rendelkezéseit 2022.
május 1. napjától történt teljesítésekre kell alkalmazni.
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: 3. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés keretösszeg vonatkozásában került
megkötésre, azzal, hogy az egységárakat az Eladó ajánlata tartalmazta.
4. Eladó bejelentette, hogy a piaci árak előre nem látható változása okán nem tartható a 2019-ben
megajánlott egységár a szerződés tárgyát képező termékek vonatkozásában, így szükséges a szerződés
módosítása. Eladó csatolta az ajánlattételkori ill. jelen szerződésmódosítást közvetlenül megelőző
beszállítói árakat tartalmazó iratokat.
5. Megrendelő az iratokat áttekintette és más forrásból szerzett adatok alapján megállapította, hogy azok a
valóságnak megfelelnek.
6. Felek rögzítik, hogy bár a gazdasági kockázatvállalás elősorban az Eladót, mint ajánlattevőt terheli,
de a kialakult helyzet olyan, amely egyik fél részéről sem volt előre látható a szerződés megkötéséhez
vezető eljárás során, és az olyan mértékű, mely egyértelműen olyan kötelezettséget ró az Eladóra, hogy
azon folyamatosan vesztesége keletkezik, mely Eladótól a fenti körülmények okán nem várható el. Felek
a fentiek okán – a fentiekből keletkező többletköltségek megosztásának elve alapján – az alábbiakban
állapodnak meg.
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: 12923900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12923900 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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Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (11974/2022)
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: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Nemzeti azonosítószám: 15763923205
Postai cím: Bethlen Gábor Út 7.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Emese
Telefon: +36 49548310
E-mail: drbalazsemese@tujvaros.hu
Fax: +36 49340871
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tik.tiszaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszertermékek beszerzése 2022. évre
Hivatkozási szám: EKR000999692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Burgonya, friss és tisztított zöldség, stb.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tiszaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Burgonya, friss és tisztított zöldség, száraz hüvelyes, olajos mag, friss gyümölcs, vödrös savanyúság, tojás szállítása
hétfő, csütörtök napokon történő kiszállítással a specifikáció szerinti részletezésben.
7. rész: Burgonya (35.850 kg), újburgonya (6.360 kg), friss zöldség (29 féle, összesen: 46.560 kg, 5.790 csomag,
4.580 db, ebből vöröshagyma: 6.360 kg, sárgarépa: 4.270 kg, 720 csomag, gyökér: 4.350 kg, 690 csomag, karalábé:
2.590 kg, 1.400 db, zeller: 2.110 kg, 640 db, kelkáposzta: 5.470 kg, fejes káposzta: 5.700 kg, Tv paprika: 2.562 kg,
hónapos retek: 2.360 csomag, fejessaláta: 2.540 db, paradicsom: 2.370 kg, kígyóuborka: 2.980 kg, karfiol: 2.370 kg),
tisztított zöldség (2.395 kg), száraz hüvelyes (3.067 kg), olajos mag (1.116 kg), friss gyümölcs (16 féle, összesen:
33.180 kg, ebből alma: 10.070 kg, banán: 5.370 kg, narancs: 5.100 kg, mandarin: 3.015 kg, körte: 2.080 kg), vödrös
savanyúság (9 féle, összesen: 11.276 kg), tojás (198.000 db) a specifikáció szerinti részletezésben: összesen 139.804
kg, 5.790 csomag, valamint 202.580 db
A pontos termékmennyiségeket, és specifikációt részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
Excel táblázat (Részletes árazatlan ártáblázat) tartalmazza. A táblázatban megadott mennyiségek a minimumot
jelentik (alapmennyiség), a megrendelésre kerülő konkrét mennyiségek - a felhasználás függvényében termékenként + 30 százalékkal felfelé eltérhetnek (opcionális mennyiség). Részletek a II.2.11) pontban.
A II.2.6) pontban feltüntetett becsült érték az alapmennyiségen felüli + 30 % mennyiségi eltérés (opcionális rész)
értékét is tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 005 - 006630
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Burgonya, friss és tisztított zöldség, stb.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/20 (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: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
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A nyertes ajánlattevő/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: 50177127 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. június 03.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/17 (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):

15800000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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15300000-1

További tárgyak:
03142500-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tiszaújváros
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Burgonya, friss és tisztított zöldség, száraz hüvelyes, olajos mag, friss gyümölcs, vödrös savanyúság, tojás szállítása
hétfő, csütörtök napokon történő kiszállítással a specifikáció szerinti részletezésben.
7. rész: Burgonya (35.850 kg), újburgonya (6.360 kg), friss zöldség (29 féle, összesen: 46.560 kg, 5.790 csomag,
4.580 db, ebből vöröshagyma: 6.360 kg, sárgarépa: 4.270 kg, 720 csomag, gyökér: 4.350 kg, 690 csomag, karalábé:
2.590 kg, 1.400 db, zeller: 2.110 kg, 640 db, kelkáposzta: 5.470 kg, fejes káposzta: 5.700 kg, Tv paprika: 2.562 kg,
hónapos retek: 2.360 csomag, fejessaláta: 2.540 db, paradicsom: 2.370 kg, kígyóuborka: 2.980 kg, karfiol: 2.370 kg),
tisztított zöldség (2.395 kg), száraz hüvelyes (3.067 kg), olajos mag (1.116 kg), friss gyümölcs (16 féle, összesen:
33.180 kg, ebből alma: 10.070 kg, banán: 5.370 kg, narancs: 5.100 kg, mandarin: 3.015 kg, körte: 2.080 kg), vödrös
savanyúság (9 féle, összesen: 11.276 kg), tojás (198.000 db) a specifikáció szerinti részletezésben: összesen 139.804
kg, 5.790 csomag, valamint 202.580 db
A pontos termékmennyiségeket, és specifikációt részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
Excel táblázat (Részletes árazatlan ártáblázat) tartalmazza. A táblázatban megadott mennyiségek a minimumot
jelentik (alapmennyiség), a megrendelésre kerülő konkrét mennyiségek - a felhasználás függvényében termékenként + 30 százalékkal felfelé eltérhetnek (opcionális mennyiség). Részletek a II.2.11) pontban.
A II.2.6) pontban feltüntetett becsült érték az alapmennyiségen felüli + 30 % mennyiségi eltérés (opcionális rész)
értékét is tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 55194260
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +63 578-402
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):
Nyertes ajánlattevő (Eladó) az adásvételi szerződés módosítását kezdeményezte arra való hivatkozással,
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hogy a közbeszerzési eljárás során 2021. október 25-én megtett árajánlat elkészítésekor, illetve a
szerződés aláírása óta eltelt időszakban olyan piaci árváltozások, illetve a piacot befolyásoló egyéb külső
körülmények léptek fel, melyeket előre látni, azzal tervezni nem lehetett.
A szerződésmódosítás a Részletes Ártáblázat tételei egységárának módosítását foglalja magába.
Felek közös megegyezéssel 2022. június 03. napjától kezdődő hatállyal az Alapszerződés mellékletét
képező Részletes Ártáblázat- 7. Rész: Burgonya, friss és tisztított zöldség, száraz hüvelyes, olajos mag, friss
gyümölcs, vödrös savanyúság, tojás tételek nettó egységárát (a tojás kivételével) egységesen plusz 10%al növelt egységárra módosítják, a tojás tétel nettó egységárát pedig plusz 13 Ft-tal növelt egységárra
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: Nyertes ajánlattevő (Eladó) az adásvételi szerződés módosítását kezdeményezte
arra való hivatkozással, hogy a közbeszerzési eljárás során 2021. október 25-én megtett árajánlat
elkészítésekor, illetve a szerződés aláírása óta eltelt időszakban olyan piaci árváltozások, illetve a piacot
befolyásoló egyéb külső körülmények léptek fel, melyeket előre látni, azzal tervezni nem lehetett.
A szállítási (üzemanyag) költség növekedés, az útdíjköteles 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek
fizetős utak használatáért fizetendő útdíj mértékének emelkedése (4,9%), a 2022. január 1-től megemelt
minimálbér és a garantált bérminimum miatti közel 20%-os működési költség növekedés (mely növelte
az irodai alkalmazottak költségei, az adminisztrációs költségeket, a raktári dolgozók költségeit) mellett
számos olyan kedvezőtlen hatás jelent meg a piacon, amelyek eredményeként jelentősen és tartósan
megemelkedtek az árak. A munkabérek is emelkedtek a minimálbér és a garantált bérminimum változása
miatt. Az energiaárak a többszörösére nőttek. Európában több országban is jelentős tojóállományt kellett
levágni a madárinfluenza miatt. A zöldség, gyümölcstermelést érintő műtrágya, illetve növényvédőszer
árak a többszörösére nőttek, mely azt vetíti előre, hogy a jelenlegi nagyon magas piaci árak a jövőben
sem fognak jelentősen csökkenni. Az orosz-ukrán háborús helyzet is csak tovább emelte a költségeket,
valamint akadályozza az importot és olyan bizonytalan helyzetet teremt a piacon, amely miatt előre
semmi sem kiszámítható, tervezhető.
Eladó a fentiekben részletezettek szerinti előre nem látható és elháríthatatlan akadályokkal
értelemszerűen nem számolhatott. Eladó az eddigi szállításokból eredő veszteségeket átvállalta, de a
továbbiakban már nem tudja vállalni, ezért a közbeszerzési eljárásban benyújtott árajánlata egységárainak
emelésére kényszerül.
Ajánlatkérő (Vevő) az Eladó által előadott indokokat, és az annak igazolására beterjesztett
dokumentumokat megvizsgálva megállapította, hogy a fentiekben részletezett külső körülmények
bekövetkezése, az árképzésnél figyelembe veendő költségtényezők emelkedése, valamint a termékek
árát befolyásoló egyéb termékek vonatkozásában bekövetkezett áremelkedés a Felek által a legnagyobb
gondossággal eljárva sem volt előrelátható, ezért az a szerződés módosítására alapot adó körülménynek
tekinthető. A fentieken túl ajánlatkérőnek (Vevőnek) a közétkeztetési feladatai folyamatos és zavartalan
ellátását mindenképpen biztosítania kell, amely közérdek.
Ajánlatkérő (Vevő) a körülményeket mérlegelve, és az Eladó indokait elfogadva, a megelőzően lefolytatott
egyeztetést követően hozzájárult a szerződés módosításához.
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A lefolytatott egyeztetéseket követően a Felek megállapodása szerint a szerződésmódosítás a Részletes
Ártáblázat tételei egységárának módosítását foglalja magába.
Felek közös megegyezéssel 2022. június 03. napjától kezdődő hatállyal az Alapszerződés mellékletét
képező Részletes Ártáblázat- 7. Rész: Burgonya, friss és tisztított zöldség, száraz hüvelyes, olajos mag, friss
gyümölcs, vödrös savanyúság, tojás tételek nettó egységárát (a tojás kivételével) egységesen plusz 10%al növelt egységárra módosítják, a tojás tétel nettó egységárát pedig plusz 13 Ft-tal növelt egységárra
módosítják.
Felek rögzítik, hogy a tételek egységárának a fent megjelöltek szerinti módosítását követően a szerződés
összértékének a növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át. A Kbt. 141. § (2) bekezdése
értelmében a szerződés az egyéb feltételek (azaz a (4) vagy (6) bekezdésben foglaltaknak) a vizsgálata
nélkül is módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás
esetén azok nettó összértéke nem éri el eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek a fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (2) bekezdését alkalmazzák,
tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti
szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 50177127 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 55194260 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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Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (12684/2022)
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: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15795764141
Postai cím: Falk Miksa Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajterné Hudák Magdolna
Telefon: +36 303614847
E-mail: Hudak.Magdolna@ajbh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajbh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajbh.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/EKR000712932022/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/EKR000712932022/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: Alaptörvény végrehajtására
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:
„MS licencek beszerzése 2022"
Hivatkozási szám: EKR000712932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

494

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Microsoft szoftver licencekre, mint referenciatermékekre kér ajánlatot. Az ajánlott licencek
csak és kizárólag újonnan beszerzett licencek lehetnek, másodkézből értékesített „használt” szoftver
licenceket Ajánlatkérő nem fogad el! Az ajánlott licenceknek a vásárlást követően Ajánlatkérő Microsoft
VLSC oldalán meg kell jelennie, amelyhez szükséges regisztrációs feladatokat Ajánlattevőnek kell
elvégeznie.
A felhasználásra jogosító szoftverlicenceket olyan, a szoftver gyártójával kötött szerződés keretében
szükséges szállítani, amely három éves, határozott idejű, és a szerződés hatálya alatt szoftverkövetéssel
rendelkező maradandó licencek éves, elosztott díjfizetésű beszerzését teszi lehetővé.
Irodai szoftverek licenc:
• 200 db – Microsoft Office Standard (Ms Office Standard LicSAPkOLV D 1Y Aq Y1 AP)
Egyéb irodai szoftver licenc:
• 1 db – Microsoft Project Standard (Ms Prjct Std LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP)
Egyéb elvárások:
1. hozzáférés VLSC portálhoz
2. egyedi licenckulcsok használatának lehetősége
3. „Reimaging right” jog biztosítása
További információk a KD-ben.
II.1.5) Becsült érték:
75000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a részekre
történő ajánlattételt nem biztosítja,
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mivel a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények miatt a részekre történő
ajánlattétel lehetősége
sértené a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglalt közpénzek hatékony felhasználásának és a felelős
gazdálkodásnak alapelveit.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„MS licencek beszerzése/2022"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
kovacs.attila@ajbh.hu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Microsoft szoftver licencekre, mint referenciatermékekre kér ajánlatot. Az ajánlott licencek
csak és kizárólag újonnan beszerzett licencek lehetnek, másodkézből értékesített „használt” szoftver
licenceket Ajánlatkérő nem fogad el! Az ajánlott licenceknek a vásárlást követően Ajánlatkérő Microsoft
VLSC oldalán meg kell jelennie, amelyhez szükséges regisztrációs feladatokat Ajánlattevőnek kell
elvégeznie.
A felhasználásra jogosító szoftverlicenceket olyan, a szoftver gyártójával kötött szerződés keretében
szükséges szállítani, amely három éves, határozott idejű, és a szerződés hatálya alatt szoftverkövetéssel
rendelkező maradandó licencek éves, elosztott díjfizetésű beszerzését teszi lehetővé.
Irodai szoftverek licenc:
• 200 db – Microsoft Office Standard (Ms Office Standard LicSAPkOLV D 1Y Aq Y1 AP)
Egyéb irodai szoftver licenc:
• 1 db – Microsoft Project Standard (Ms Prjct Std LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP)
Egyéb elvárások:
1. hozzáférés VLSC portálhoz
2. egyedi licenckulcsok használatának lehetősége
3. „Reimaging right” jog biztosítása
(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: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 75000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti
bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, 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 17. § (1)
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb
) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról nyilatkoznia kell. 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. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által
bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k), m) pontjai szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában
felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt.
64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba
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továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. Az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók)
mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át.
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 Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatevőnek a
321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb (szerződés tárgyát képező MS
licencek)
teljesítését megjelölve legalább: (i)a szerződésszerű
teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ/NAP szerinti bontásban, (ii) a
szerződést kötő másik fél nevét, címét, (iii)a
kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, (iv) a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az
alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható), (v) továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referencia igazolásaok tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23.§-a. A Kbt. 65. §
(6) bekezdése alapján az M.1
pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Amennyiben az ajánlattevő
az eljárást megindító felhívás M.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában
más szervezet vagy személy
kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni
kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződésben, előszerződésben, vagy egyéb okiratban vállalt
kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglaltakra, az M.1. pont
tekintetében előírt minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
rögzítettekre. Az ajánlat szerinti gazdasági
szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot/igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében foglaltak
irányadók, továbbá az
érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)
nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell
nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlattevőnek az ajánlatban elegendő nyilatkozatot
benyújtania arról, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági

497

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

498

követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján a legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével hívja fel az előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§
(11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés
teljesítésére M.1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától
visszafelé számított három évből (36 hónapból) minimum 1 db szerződésszerűen teljesített, a szerződés
tárgyát
képező MS licencekre vonatkozó referenciával, ahol a referencia tartalma legalább 130 db MS licence
szállítása. Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági
minimumkövetelményt a Kbt. 65.§
(5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított legfeljebb
hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. §
(1a) bekezdés a) pontjára tekintettel.
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:
Abban az esetben, ha Szállító olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben és a műszaki leírásban
meghatározott kötelezettségeit a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőre nem teljesíti, úgy
Megrendelő késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér mértéke a rögzített nettó vételár
3%-a/nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek megfelelő összeg. A mindösszesen 10
napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől – szerződésszegés címén – elállni
vagy azt felmondani.
Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult, amennyiben a szerződés hibás teljesítése
olyan okból történik, melyért a Szállító felel. A kötbér mértéke a nettó vételár 10%-a.
Szállító olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott
kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti, és ezáltal a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, úgy
Megrendelő meghiúsulási kötbérigényt jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke a teljes nettó vételár
30%-a. Amennyiben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít, úgy egyidejűleg a meghiúsulási kötbér
alkalmazására okot adó körülményből eredően késedelmi kötbért nem érvényesíthet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szállító kettő (2) résszszámla és egy (1) végszámla benyújtására jogosult a szerződés igazolt teljesítését
követően, a teljes körű átadás-átvételi eljárást követően.
Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott liszencek után járó Vételárat a
Megrendelő képviselője által igazolt teljesítés alapján számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1)
bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett.
Szállító a számlát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, köteles benyújtani. Megrendelő a nem
megfelelően kiállított és/vagy benyújtott számlát jogosult visszaküldeni a Szállító számára, mely
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intézkedés nem alapozza meg az ellenszolgáltatás esetében a késedelmi kamat követelését vagy más,
késedelmes fizetésre vonatkozó jogkövetkezmény alkalmazását.
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései is alkalmazandók.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles. Szállító számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti
szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
AK hivatkozik a Kbt. 135. § (6) bekezdésére is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő 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:
Lsd. közbeszerzési dokumentumok.
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: 2022/07/05 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ra is.
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
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 75000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát, hogy valamennyi
megajánlott
termék tulajdonságai teljes körűen megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak. Ak felhívja a
figyelmet,
hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszközök tulajdonságának valóságtartalmát
illetően, úgy
AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt,
termékleírást,
termékadatlapot, gyártói/forgalmazói nyilatkozatot kérni a terméktulajdonság alátámasztása
érdekében.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját
4. Az ajánlatba be kell nyújtani:
— A Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot,
— A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is,
— A Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal (valamint az okiratnak
tartalmaznia kell
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben
nemleges nyilatkozatot,
— Adott esetben a közös At-k közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok előírásai
szerint (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
At-k nevében
eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell
közös At-re
vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közösajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő
nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.)
— A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a nyilatkozatok
megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben
nemleges nyilatkozatot,
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— A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a igazolásában
résztvevő szervezet
tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. szerint.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
10. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen
a 424 /2017.
(XII.19.) Korm. rendelet irányadóak.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/ tamogatas;
illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a Új Világ Kft. végzi
https://ujvilag.gov.hu/. A
rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt.
13. Faksz: dr. Vancsura Magdolna (00637)
14. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb.
15. At az ajánlat részeként köteles az ártáblázatot és a szakmai követelményt cégszerűen aláírva
és excelben is csatolni valamennyi termék vonatkozásában.
16. Az egyenértékűség tekintetében Ak a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel
járt el.
A felhívásban és a KD-ben 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 Ak
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad
azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az
egyenértékűséget kétség esetén - az At-nek igazolnia kell.
A termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a KD
D.225/9/2009 számú
határozatára.
17. Az ajánlattétellel kapcsolatos további előírások és információk a KD-ben találhatóak.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
19. Ak hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra.
20. 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.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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

503

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

504

Csokonyavisonta község Önkormányzata (13130/2022)
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: Csokonyavisonta község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15397225114
Postai cím: Széchenyi Utca 3
Város: Csokonyavisonta
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7555
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 82475073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.csokonyavisonta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.csokonyavisonta.hu/
Hivatalos név: Homokszentgyörgy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731515114
Postai cím: Kossuth Utca 5.
Város: Homokszentgyörgy
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7537
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 82487502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://homokszentgyorgy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://homokszentgyorgy.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Csokonyavisonta Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935922022/reszletek (URL)
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A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
3354621228 - KÜLTERÜLETI ÚTSZAKASZ STABILIZÁLÁSA
Hivatkozási szám: EKR000935922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233226-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés 3354621228 sz. támogatás keretében, Csokonyavisonta és
Homokszentgyörgy közötti külterületi útszakasz stabilizálása tárgyban.
1. rész Csokonyavisonta
2. rész Homokszentgyörgy
Mindkét részajánlat vonatkozásában:
A tervezett felújítandó út Csokonyavisonta, Alexandra-puszta elnevezésű részét köti össze
Homokszentgyörgy, Marietta-pusztával. Mindkét végén helyi önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú
úthoz csatlakozik. Országos hálózathoz tartozó közutat nem érint. Az út burkolata jelenleg javított földút.
Kategóriája mezőgazdasági bekötő út. A felújítás során az út kategóriája és a pályaszerkezet jellege nem
változik. Jelenlegi állapotában elhasználódott, gödrös, nehezen járható, funkcióját csak részben tölti be. Az
út nyomvonala a következő önkormányzati tulajdonú területeket érinti: Csokonyavisonta külterület 0164
út, 0221 út Homokszentgyörgy külterület 0275 út, 0260/68 út Natura 2000 területet az út nyomvonala
nem érint.
Tervezési alapadatok:
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A tervezett útfelújítás kezdőszelvénye a Csokonyavisonta község külterület 0164 hrsz-ú útjához
csatlakozik, mely önkormányzati tulajdonú és kezelésű. A csatlakozó út betonburkolatú, jó állapotú.
Végszelvénye Homokszentgyörgy község külterületén a 0260/68 hrsz-ú aszfaltburkolatú úthoz csatlakozik.
A felújítandó út adatai:
útkategória: külterületi mezőgazdasági bekötő út
útszélesség: 3,00 m, 1 forgalmi sáv
padkaszélesség: 1,00 m (kitérők mellett 1,25 m)
tervezési sebesség: 30 km/h
akadályoztatás: "D" dombvidéki
További információ az értékelési módszerek vonatkozásában:
Értékelés módszerei:
1. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján ( KÉ 2020.évi 60.számában; 2020.03.25. napján
jelent meg) az 1.
részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1.aa.) módszerét alkalmazza.
2. A 2. és 3. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1.aa.) módszerét
alkalmazza
Csak egész hónapok megajánlása fogadható el.
Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI.28.) önkormányzati
rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának rendjéről érinti a kivitelezés helyszínének megközelítései közül a Csokonyavisontai Lajosmajori
utat. Kérjük, hogy az ajánlat benyújtásakor legyenek tekintettel arra, hogy amennyiben ezen útszakasz
használják, engedélyt kell kérni a csokonyavisontai önkormányzattól.
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:
Csokonyavisonta
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8

További tárgyak:
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Csokonyavisonta külterület 0164 út, 0221 út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés 3354621228 sz. támogatás keretében, Csokonyavisonta és
Homokszentgyörgy közötti külterületi útszakasz stabilizálása tárgyban – Csokonyavisonta rész.
Útfelújítás hossza: Csokonyavisonta településhez tartozik 1678,5 m.
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koronaszélesség: 5,00 m - sávok
száma: 1 db - sávszélesség: 3,00 m (Ívben 3,75 m)
Alépítmény: tömörített földmű
Felépítmény 2 réteg zúzottkő,
25 cm vtg zúzottkő, kiékelve 8 cm zúzottkővel.
A nyomvonal mentén 1,00 m (kitérok mellett 1,25 m) padkaszélesség,
oldalesése 5,0%.
A meglévőszikkasztóárkok (föld) felújítása.
Az árkok oldalrézsűje 1:1,5 meredekségű, fenékszélessége 40 cm.
A helyszínrajzi vonalvezetés a nyomvonal nagy részén egyenes. A két település határán egy 48 m sugarú
ív van, 88°-os középponti szöggel, ezen kívül néhány kisebb ív került betervezésre, amely követi a jelenlegi
nyomvonalat. Az egy forgalmi sáv miatt helyenként szükség van kitérőkre.
Magassági vonalvezetés:
A tervezett út magassági vonalvezetésének kialakításánál a meglévő utak csatlakozási szintjéhez és a
meglévő terepszinthez való alkalmazkodás voltak a meghatározók. A terepszint a nyomvonal mentén
közel sík, 148,00 és 156,00 m között kismértékben váltakozik. Az esés mértéke 0,03% - 2,80 % közötti.
Jellemzően 1% alattiak a szakaszok hosszesése. Lejtésváltásoknál a szükséges helyeken lekerekítést
terveztünk, a lekerekítő ív 1000-2000-3000 m sugarú.
Keresztmetszeti kialakítás:
A becsült mértékadó napi forgalom: < 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv szükséges.
A tervezett burkolatszélességek:
főpályán:3,00 m
1+642,55 – 1+678,5 szelvények közötti ívben 3,75 m
0+000 – 0+22 szelvények között 6,00 m
kitérőknél 3,00-3,00 m
Az út oldalesése 3,0‰, padkák oldalesése 5,0‰
Csapadékvíz elvezetés
Befogadó: A tervezési területre lehulló csapadék közvetlen befogadója az út melletti meglévő szikkasztó
árkok rendszere, melyek felújításra és kiegészítésre kerülnek. A teljes terület homokos talajon helyezkedik
el, az altalaj jó vízelvezetési képességű, több méter mélységig barna homoktalaj, barnásszürke
homoklisztes folyóshomok, és szürke homok, melynek a szivárgási tulajdonságai megfelelnek a
szikkasztásra. Az árkok oldalrézsűje 1:1,5 meredekségű, fenékszélessége 40 cm. A szikkasztóárkokat
szakaszolni kell a helyszínrajz és a hossz-szelvény alapján, hogy a lehulló csapadékot helyben tartsa és ne
vezesse el, kiöntések se alakulhassanak ki. Az utat keresztezi három meglévő árok, melynek átereszeit a
felújítás során ki kell tisztítani.
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a szerződés
tárgya által indokoltan a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra is utalhat. Az ilyen hivatkozás alkalmazása,indokolt, mert nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő.,Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
(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. III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények
körében meghatározott MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
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2 3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindösszesen nettó összár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
I. a tárgyi közbeszerzési eljárás a 3354621228 sz Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által
támogatott nyertes pályázat keretében 95.000000%-ban támogatott.
II. Helyszíni bejárást Ajánlatkérő nem tart. Ajánlatkérő konzultációt NEM tart! Kérdéseiket a Kbt. 114.§ (6)
bek. szerint tehetik fel.
III. Szakmai ajánlat:
Az árazatlan költségvetési kiírás, és főösszesítő tartalmazza az építési beruházás megvalósításához
szükséges összes elkülöníthető munkafázis tételszámát, megnevezését, mennyiségét, valamint az
ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő tétel egységára rovatot.
Az árazatlan költségvetési kiírást, és a főösszesítőt az ajánlattevők részére átadott közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák, és árazást követően benyújtásuk kötelező.
Amennyiben az adott költségvetési tételnél típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor
kötelező benyújtani EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZATOT, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő
az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék
megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen.
Az árazott költségvetéssel megegyező költségvetési főösszesítőt kell benyújtani. Ajánlattevő
tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetés(eke)t köteles kitölteni. Az árazatlan költségvetés
összesítések eredményét (Építmény közvetlen költségei) kell a főösszesítőbe átvezetni. A felolvasólapjának
mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) sorába a költségvetési főösszesítő mindösszesen nettó ajánlati ár sor
eredményét kell bemásolni!
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A költségvetési főösszesítőben található kiegészítő sor „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott
válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (új) tételek” szolgál az ajánlattevői észrevételek
alapján költségvetési korrekcióra. A kiadott árazatlan költségvetés minden sora és a költségvetési
főösszesítő ÉPíTMÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (Anyagköltség+Díjköltség) sora kötelezően kitöltendő,
tekintettel arra, hogy ÉNGY-s tételekről van szó, ahol az anyag és díj költséget egy tétel egységárban kell
szerepeltetni.
Ha egy költségvetési tétel hiányzik, vagy a mennyiség a tervdokumentációtól eltér, akkor azt új kiegészítő
tételként az ajánlattevői észrevételek (kiegészítő tájékoztatás kérések) alapján meghatározott, minden
ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatás keretében megküldött excel táblázat tartalmazza majd, melynek
végösszegét kell az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által
elrendelt kiegészítő (új) tételek” cellájába bemásolni (adott esetben!).
A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem
számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra
alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli.
Az árazatlan költségvetést és főösszesítőt ajánlattevő nem módosíthatja, nem egészítheti ki!
A költségvetési főösszesítő ÉPíTMÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (Anyagköltség+Díjköltség) sora üres cellát
nem tartalmazhat! Az ajánlat érvénytelen, ha a hiánypótlást követően sem ad az ajánlattevő ajánlatot
minden, ajánlatkérő által az árazatlan költségvetési kiírásban meghatározott, tételre! Amennyiben az
„Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (új)
tételek” kiegészítő tájékoztatás keretében nem volt az a cella nulla, vagy üres.
Amennyiben ajánlattevő ezzel ellentétes ajánlatot tesz, ajánlata érvénytelen lehet a hiánypótlást követően
a Kbt. 71. § (8) bek b) pontja figyelembevételével.
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1) Elnevezés:
Homokszentgyörgy
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232451-8

További tárgyak:
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Homokszentgyörgy külterület 0275 út, 0260/68 út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés 3354621228 sz. támogatás keretében, Csokonyavisonta és
Homokszentgyörgy közötti külterületi útszakasz stabilizálása tárgyban – Homokszentgyörgy rész
A nyomvonal hossza: Homokszentgyörgy településhez tartozik 1638,5 m.
koronaszélesség: 5,00 m - sávok
száma: 1 db - sávszélesség: 3,00 m (Ívben 3,75 m)
Alépítmény: tömörített földmű
Felépítmény 2 réteg zúzottkő,
25 cm vtg zúzottkő, kiékelve 8 cm zúzottkővel.
A nyomvonal mentén 1,00 m (kitérok mellett 1,25 m) padkaszélesség,
oldalesése 5,0%.
A meglévőszikkasztóárkok (föld) felújítása.
Az árkok oldalrézsűje 1:1,5 meredekségű, fenékszélessége 40 cm.
A helyszínrajzi vonalvezetés a nyomvonal nagy részén egyenes. A két település határán egy 48 m sugarú
ív van, 88°-os középponti szöggel, ezen kívül néhány kisebb ív került betervezésre, amely követi a jelenlegi
nyomvonalat. Az egy forgalmi sáv miatt helyenként szükség van kitérőkre.
Magassági vonalvezetés:
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A tervezett út magassági vonalvezetésének kialakításánál a meglévő utak csatlakozási szintjéhez és a
meglévő terepszinthez való alkalmazkodás voltak a meghatározók. A terepszint a nyomvonal mentén
közel sík, 148,00 és 156,00 m között kismértékben váltakozik. Az esés mértéke 0,03% - 2,80 % közötti.
Jellemzően 1% alattiak a szakaszok hosszesése. Lejtésváltásoknál a szükséges helyeken lekerekítést
terveztünk, a lekerekítő ív 1000-2000-3000 m sugarú.
Keresztmetszeti kialakítás:
A becsült mértékadó napi forgalom: < 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv szükséges.
A tervezett burkolatszélességek:
főpályán:3,00 m 1+678,5 – 1+716,74 szelvények közötti ívben 3,75 m
kitérőknél 3,00-3,00 m
Az út oldalesése 3,0‰, padkák oldalesése 5,0‰
Csapadékvíz elvezetés
Befogadó: A tervezési területre lehulló csapadék közvetlen befogadója az út melletti meglévő szikkasztó
árkok rendszere, melyek felújításra és kiegészítésre kerülnek. A teljes terület homokos talajon helyezkedik
el, az altalaj jó vízelvezetési képességű, több méter mélységig barna homoktalaj, barnásszürke
homoklisztes folyóshomok, és szürke homok, melynek a szivárgási tulajdonságai megfelelnek a
szikkasztásra. Az árkok oldalrézsűje 1:1,5 meredekségű, fenékszélessége 40 cm. A szikkasztóárkokat
szakaszolni kell a helyszínrajz és a hossz-szelvény alapján, hogy a lehulló csapadékot helyben tartsa és ne
vezesse el, kiöntések se alakulhassanak ki. Az utat keresztezi három meglévő árok, melynek átereszeit a
felújítás során ki kell tisztítani.
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a szerződés
tárgya által indokoltan a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra is utalhat. Az ilyen hivatkozás alkalmazása,indokolt, mert nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő.,Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
(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. III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények
körében meghatározott MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
2 3. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindösszesen nettó összár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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)
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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
I. a tárgyi közbeszerzési eljárás a 3354621228 sz Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által
támogatott nyertes pályázat keretében 95.000000%-ban támogatott.
II. Helyszíni bejárást Ajánlatkérő nem tart. Ajánlatkérő konzultációt NEM tart! Kérdéseiket a Kbt. 114.§ (6)
bek. szerint tehetik fel.
III. Szakmai ajánlat:
Az árazatlan költségvetési kiírás, és főösszesítő tartalmazza az építési beruházás megvalósításához
szükséges összes elkülöníthető munkafázis tételszámát, megnevezését, mennyiségét, valamint az
ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő tétel egységára rovatot.
Az árazatlan költségvetési kiírást, és a főösszesítőt az ajánlattevők részére átadott közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák, és árazást követően benyújtásuk kötelező.
Amennyiben az adott költségvetési tételnél típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor
kötelező benyújtani EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZATOT, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő
az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék
megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen.
Az árazott költségvetéssel megegyező költségvetési főösszesítőt kell benyújtani. Ajánlattevő
tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetés(eke)t köteles kitölteni. Az árazatlan költségvetés
összesítések eredményét (Építmény közvetlen költségei) kell a főösszesítőbe átvezetni. A felolvasólapjának
mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) sorába a költségvetési főösszesítő mindösszesen nettó ajánlati ár sor
eredményét kell bemásolni!
A költségvetési főösszesítőben található kiegészítő sor „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott
válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (új) tételek” szolgál az ajánlattevői észrevételek
alapján költségvetési korrekcióra. A kiadott árazatlan költségvetés minden sora és a költségvetési
főösszesítő ÉPíTMÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (Anyagköltség+Díjköltség) sora kötelezően kitöltendő,
tekintettel arra, hogy ÉNGY-s tételekről van szó, ahol az anyag és díj költséget egy tétel egységárban kell
szerepeltetni.
Ha egy költségvetési tétel hiányzik, vagy a mennyiség a tervdokumentációtól eltér, akkor azt új kiegészítő
tételként az ajánlattevői észrevételek (kiegészítő tájékoztatás kérések) alapján meghatározott, minden
ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatás keretében megküldött excel táblázat tartalmazza majd, melynek
végösszegét kell az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által
elrendelt kiegészítő (új) tételek” cellájába bemásolni (adott esetben!).
A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem
számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra
alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli.
Az árazatlan költségvetést és főösszesítőt ajánlattevő nem módosíthatja, nem egészítheti ki!
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A költségvetési főösszesítő ÉPíTMÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (Anyagköltség+Díjköltség) sora üres cellát
nem tartalmazhat! Az ajánlat érvénytelen, ha a hiánypótlást követően sem ad az ajánlattevő ajánlatot
minden, ajánlatkérő által az árazatlan költségvetési kiírásban meghatározott, tételre! Amennyiben az
„Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (új)
tételek” kiegészítő tájékoztatás keretében nem volt az a cella nulla, vagy üres.
Amennyiben ajánlattevő ezzel ellentétes ajánlatot tesz, ajánlata érvénytelen lehet a hiánypótlást követően
a Kbt. 71. § (8) bek b) pontja figyelembevételével.
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 részben:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján 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.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az
alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részben: A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján
Ajánlatkérő előírja 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.
Az ajánlattevó, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevó más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot kóteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban
foglalt kizáró okok hiányáról az alábbiak szerint.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§ (1) bek. k) pont kb) alpont).
A kizáró okokra vonatkozóan a kózbeszerzés megkezdését megelózóen kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkéró - ellenkezó bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevó erre vonatkozó kúlón nyilatkozata nélkúl vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott eljárás során
benyújtott
formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják,
ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Ajánlatkéró elfogadja, ha az ajánlattevó a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása
esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak
megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a
valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból
megtenni.
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A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerú nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkéró felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevó az óntisztázás
jogintézményével.
A kózbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkéró
elóírja, hogy Ajánlattevőnek folyamatban lévó változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséról a cégbíróság által megkúldótt igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni szúkséges.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának kórében nem kéri Ajánlatkéró a gazdasági
szereplótól olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkéró részére a gazdasági
szerepló korábbi kózbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplónek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkéró attól fúggetlenúl
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott kózbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi kóvetelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelóli, hogy azt mely kózbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bek.)
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - 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 köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi részben: SZ1: A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (1)
bekezdés 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: Valamennyi részben: Kbt. 114. /A §
szerint igazolási mód:
az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani.
Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3) bek. , a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) bekezdések és a Kbt. 69.§ (11), (12)
bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell 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. 69. § (11a) bekezdés )
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi részben: Az ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1)
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése, továbbá 22- 24. § ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell
igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, a Kbt 114/A § figyelembevételével, az ajánlat
benyújtásával egy időben:
1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse annak a szakembernek (szervezetnek) a nevét (az EKR
rendszerben), foglalkoztatás jogviszonyát, nyilatkozattal, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
2. A Magyarországi letelepedésű szakember tekintetében, amennyiben a bemutatott (megjelölt)
szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/
kamarai számot és a szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság pontos, szakemberre mutató
elektronikus elérési útvonalát Ajánlattevőnek meg kell adnia az EKR rendszerben létrehozott űrlapon. A
szakembernek nyilatkoznia szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre foge állni.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
3. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági minimumkövetelményben előírtakat:
A végzettség/képzettség oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat
a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával, valamint az önéletrajzokban a
szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre
fognak-e állni.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény
tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia,
azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú munkák (korábbi
projektek) időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. Ajánlatkérő tört hónap esetén minden
esetben lefelé kerekít! Ajánlattevőnek az ajánlatban ez esetben nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén
az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig
rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben Ajánlatkérő - amennyiben
kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést
A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák
(korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként, így a
párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzból
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szöveg-szerűen kell
tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
4. Ajánlattevőnek az önéletrajzban el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény
vonatkozásában tett megajánlást, valamint adott esetben az értékelési szempontra tett megajánlást.
A szakmai többlettapasztalat vonatkozásában, amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,és szakmai többlettapasztalatot igazol, az
önéletrajz kitöltésére vonatkozó 3. pontban felsorolt előírásokat is figyelembe véve kell a szakmai
többlettapasztalatot az önéletrajzban megadnia..
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5. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésére!
6. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
7. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6). (7) és (9) és
(12) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § -ának továbbá 24. § -ának a
vonatkozó rendelkezései.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a jelen 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. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe
vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, – tartalmaznia kell az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 65. § (12)
bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi részben:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- M.1. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-KÉ szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
További információ a 2. értékelési szempont vonatkozásában, mely összefügg az M1 alkalmassági
minimumkövetelménnyel:
A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az értékelési szemponthoz
kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen
(mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns
többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk
Ajánlatkérő az előírt többlet szakmai gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi,
amelyben a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes
hónapok megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A felolvasólapon csak a többlet szakmai tapasztalatot kell hónapban feltűntetni!
Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzban elkülönítetten kell igazolnia az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelőséget, valamint az a-feletti értékelési szempont igazolását!
A 2. részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzából ellenőrzi, erre tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat
benyújtásakor az ajánlatba csatolni, hogy a részszempont szempontjából releváns gyakorlat egyértelműen
megállapítható, ellenőrizhető legyen.
Ajánlattevőnek adott esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
szakmai többlet tapasztalatának ellenőrzéséhez meg kell adnia adott esetben a felelős műszaki vezetői
bejegyzés legelső időpontját év/hónap/nap pontossággal az EKR űrlapon.
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Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a
szakembert, akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja.
A szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amennyiben ezen értékelési szempont esetében
ez hiányzik, akkor a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint hiánypótlás keretében nem
pótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelen.
Amennyiben ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelhet egy szakemberrel is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben:
Megrendelő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér
fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha
- késedelmesen teljesít
- a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)
A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési véghatáridő esetén
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári
napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5%-a. Amennyiben
Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy
érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz
intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési
kötelezettség nélkül. Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni minden
olyan dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. A
Vállalkozó a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése
nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó
felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben
Megrendelő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25%-ának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítési
kötelezettségét.
Vállalkozó a sikeres, hiba –és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától számítottan 36
hónap teljes körű jótállást köteles vállalni.
Kötbér tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. irányadó.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek
a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljes időtartamára összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítással (C.A.R. vagy E.A.R.) rendelkezni. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell
terjednie a harmadik személynek okozott kárra is.
Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az
előírt biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben
ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvényét legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára.
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A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie:
- kártérítési limitjének káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft-ot (azaz tízmillió forintot) el kell érnie, és
- kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 100.000.000,- Ft/ kivitelezési időszaklimitű
összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását
követő 60. (hatvanadik) nap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részben:
Számlázás: A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme:
HUF. Ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik. Számla benyújtás: Kbt. 27/A. § szerint
Ajánlatkérő elektronikusan benyújtott számlát elfogad.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Vállalkozó részenként 4 (négy) részszámla (minimum 15 %, 40%-os, 60%-os, 80 %-os készültségnél) és 1
(egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása esetén) benyújtására jogosult.
A (vég)számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása.
A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt.135. § (1) bekezdésben foglalt feltétételek irányadók.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32. §, alvállalkozó igénybe vétele esetén a 32/A ;
- Kbt. 135.§ (1)-(3),(6) bek.;
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
Vállalkozó legfeljebb a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt.
135. § (8) bekezdése alapján.
Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az Megrendelőhöz.
Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül észrevételezheti, ennek
hiányában az előleg-igénylést az Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Az előleg Kbt. 135. § (7) bek. szerinti összege az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek alapján
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó köteles az
előlegről számlát kiállítani és azt az Megrendelő részére megküldeni.
Ha az Vállalkozó Kbt. 135. § (7), bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű előleget igényelt, az előleg
kifizetése több részletben is történhet. Ebben az esetben a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni.
Előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása: az előleg a 4 db rész és 1 db végszámlából a
teljesítés ellenértékével arányosan kerül levonásra.
A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a szerződéses összeg 30 %-nak megfelelő előleget biztosít, mely
vonatkozásában az 5 % - 30 % közötti előleg vonatkozásában előleg visszafizetési biztosítékot köt ki. Ha a
Vállalkozó ennek megfelelően választása szerint előleg visszafizetési biztosítékot nyújt, ennek összege a
Szerződés szerinti teljes ellenérték 5 %-a, és az igényel előleg összeg különbözete.
A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, Vállalkozó választásának megfelelő formában
kell biztosítani és tartalmaznia kell, hogy a kötelezettséget vállaló első felszólításra - az alapjogviszony
vizsgálata nélkül - teljesíti a biztosítékból érvényesíteni kívánt összeget (a Vállalkozó által esetlegesen
vitatott követelést is ideértve
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögziti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
VI.3.9 pont folytatása:
A benyújtandó dokumentumok körét a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák, a felhívás
karakterkorlátozás miatt nem teljes.
8. Kieg. tájékoztatás:Kbt 114.§ (6) bek. szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs.
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9. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71.§ vonatkozik AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
10. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
11.Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint.
12. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
13. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
14. 424/2017. (XII.19) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzés eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn
nem állása, az alkalmasság megítélése és az értékelési szempontok alapján a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása céljából az ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító
adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és
gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának
ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre
vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó,
külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett
nyilatkozat is lehet. (Kbt. 69. § (14) bekezdés szerint).
16.Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) 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.
17. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
18. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pontban.
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:
Teljesítési biztosíték AK a Kbt. 134. § (2) bek alapján a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő biztosítékot
köt ki. Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bek a.) pont szerinti bármely formában köteles
rendelkezésre bocsátani legkésőbb a Szerződés hatálybalépésének időpontját követő 15 napig, azzal,
hogy Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Teljesítési Biztosítéknak azonban a jelen
Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A
Teljesítési Biztosítéknak a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül a jelen Szerződéssel
érintett kivitelezés teljesítésének időpontjáig (sikeres műszaki átadásátvétel lezártáig) kell rendelkezésre
állnia.
Jóteljesítési biztosíték
Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték hatályának lejártával egyidejűleg köteles a nettó szerződéses ellenérték
5%-ának megfelelő Jólteljesítési Biztosítékot szolgáltatni a Kbt. 134. § (6) bek a) pont alapján, az ott
megjelölt bármely formában. A Jólteljesítési Biztosíték a Megrendelő azon igényeinek biztosítására
szolgál, amely a jótállás időtartama alatt, nem üzemeltetésből adódóan felmerülhet, és a jótállási időszak
utolsó napjáig érvényes és hatályos. A biztosíték összege a Megrendelő követeléseinek kielégítésével
csökken (nem feltöltendő). Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül szolgáltatásra, a AK csak
olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján annak Kötelezettje vállalja, hogy a AK első felhívására, az
alapjogviszony vizsgálata nélkül a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít az igénybejelentés
benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy a másik Fél illetve
harmadik személy követelésével csökkentené.
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Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti,melynek összege: 1 000 000
Ft/részajánlatonként
A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
1. ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi
határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban
jelen eljárás
megnevezését, az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére /
átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához a pénzügyi intézmény által kiadott, a pénzügyi
intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti hiteles vagy egyszerű másolati igazolást, vagy banki
terminálból kinyomtatott igazolást kell csatolnia. Az 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,
VAGY
2. 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,
ill. kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell
az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezettnevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi AT) nevét, címét és a közbeszerzési
eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, ill. biztosító nevében
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség a felhívás IV.2.6) pontjában foglalt időtartama lejártáig
érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
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
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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: 2022/07/07 (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: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik,
a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával
később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
az Ajánlatkérő számára hozzaférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek
- az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft/részajánlatonként
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10039007-00353542-02020042
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlat érvénytelen, ha az
ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolat példány benyújtása az EKR rendszerben,
vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség
biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bek.)
További részletek: III.2.2. pontban
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. ÉSz: fordított arányosítás, 2-3. ÉSz: 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
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 részben:
1. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR
igénybe vételének feltételeiről a 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus
kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik az EKR-ben történik. Technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatosan a https://ujvilag.gov.hu/ oldalon megtalálható
elérhetőségeken tudnak információt kapni. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus
űrlapot biztosít, AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017.(XII. 19.)
(Kr)11. § (7) bek.)
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2. AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4)
bek.e).
3. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazd-i szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését
az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást továbbá a Kbt. 75. §
(2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt.,vmint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
6. Kérjük, hogy az árazott költségvetéseket és főösszesítőt aláírt, pdf formában, és excel formában IS benyújtani
szíveskedjenek.
7. Ajánlattételi határidőben BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt. 66. § (1) bek szerint.
- EKR rendszerben űrlapok:
- Gazdasági szereplő adatai (tárolt cégkivonat adatai szerint)
- Felolvasólap
- Kbt.66.§ (2) bek.szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okokról
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tek. (tárolt cégkivonattal összhangban)
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (Nemleges tartalommal is csatolandó)
- A Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat (Nemleges tartalommal is csatolandó)
- Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bek.szerinti nyilatkozata (Nemleges tartalommal is csatolandó)
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat szakemberről
- Nyilatkozat összeállítóban további nyilatkozatok:
- Nyilatkozat közös ajánlattételről
- NYILATKOZAT A 2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA MEGAJÁNLOTT SZAKEMBERRŐL
- Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bek.vonatkozásában
- Nyilatkozat fordításról
Benyújtandó további dokumentumok:
- Árazott költségvetés és főösszesítő excel formátumban, és aláírt pdf formában.
- Önéletrajz: a szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény, és
értékelési szempont vonatkozásában megadott szakmai tapasztalat idejét is. Az alkalmasság igazolására szolgáló
önéletrajzot is be kell nyújtani az ajánlatban.
- Végzettség igazolása a jogosultsággal még nem rendelkező szakemberek vonatkozásában (amennyiben nem
szerepel a szakember a kamarai nyilvántartásban FMV-ként).
- Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k)
aláírási címpéldánya, vagy 2006.évi V.törvény 9.§(1)bek. szerinti aláírás-mintája. EV és magánszemély esetén
(értékelési szempontot igazoló szakember esetén is) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás minta
kötelező.
- Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása (csak abban az esetben
kötelező, ha közös ajánlattétel van, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.)
- Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek a cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
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- Ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolása.
- A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bek.szerinti, szerződésben vagy előszerződésben
vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (kötelező, amennyiben az adott eset fennáll)
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 35. § (2a) bek.szerinti meghatalmazás
kötelező, amennyiben az adott eset fennáll.
Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű fordításai
Nem lehet ajánlattevő, az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító
vagy kapacitást biztosító szervezet,amely:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy
közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely
szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.
Igazolási mód: nyilatkozat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Eötvös Loránd Tudományegyetem (11720/2022)
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: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.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/EKR000171092022/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/EKR000171092022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szállítási, rakodási és bútormozgatási feladatok
Hivatkozási szám: EKR000171092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás célja az Ajánlatkérő valamennyi budapesti épületében felmerülő alkalmi
anyagmozgatási, szállítási, nem rendszeres rakodási, belső költöztetési feladatok elvégzése, valamint
az épületei közötti alkalmi anyagmozgatási, szállítási, nem rendszeres rakodási, költöztetési feladatok
ellátása keretszerződés alapján. A vállalkozási keretszerződés az aláírás napjától érvényes és hatályos
24+12 hónapig terjedő időtartamra, vagy legfeljebb nettó 60.000.000 HUF, azaz nettó Hatvanmillió
forint keretösszeg eléréséig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a 24 hónap
időtartam alatt.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egyes költöztetési, szállítási és bútormozgatási feladatok
összefügghetnek, kapcsolódhatnak egymáshoz, időbeliségük egymástól függhet, az egyes tevékenységek
esetileg felmerülő igényeken alapulnak, emiatt Ajánlatkérő nem kíván egynél több vállalkozóval szerződni.
Az egyes szolgáltatások igénybevételének pontos mennyisége nem előrelátható, ezért Ajánlatkérő nem
teszi lehetővé a részajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szállítási, rakodási és bútormozgatási feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás célja az ELTE (továbbiakban: Ajánlatkérő) valamennyi budapesti épületében
felmerülő alkalmi anyagmozgatási, szállítási, nem rendszeres rakodási, belső költöztetési feladatok
elvégzése, valamint az épületei közötti alkalmi anyagmozgatási, szállítási, nem rendszeres rakodási,
költöztetési feladatok ellátása keretszerződés alapján, az alábbi feltételekkel:
• az ajánlatot az 1.sz. mellékletben foglalt bontásban kérjük megadni,
• ELTE ingatlanok helyszíneit a 2. sz. melléklet ELTE ingatlanok.xls tartalmazza,
• a megrendelés keretösszege nettó 60.000.000,- Ft, a keret erejéig, várhatóan a szerződéskötéstől
számított 24+12 hónap időtartamban történő lehívásokkal,
• a keret kimerítésére a megrendelő nem vállal felelősséget,
• szolgáltatások konkrét esetben történő megvalósítása Egyedi Megrendelések alapján történik. (3. sz.
melléklet)
• Felek között a szállítási szolgáltatások vonatkozásában létrejövő Egyedi Megrendelésekre és azok
teljesítésére a Szállítási Keretszerződésben foglaltak irányadók,
• az ajánlatkérő írásbeli megrendelésére a tételek elszállítása/mozgatása 10 munkanapon belül az
ajánlatkérésben szereplő helyszínekről, átvevő/lerakó helyre, az átvevő előzetes értesítésével történik,
• a számlát a leigazolt szállítólevél és teljesítés igazolás csatolásával, a teljesítés igazolásban megjelölt
címre kell megküldeni,
• Hulladéklerakóba történő szállítás esetén a megsemmisítés díját az Egyedi megrendelő/ajánlat
nyomtatványon kell feltüntetni.
• A keretszerződés intézményi hatálya: a Megrendelő részéről a 2. sz mellékletben található igazgatási és
szervezeti egységek
Az ajánlati kiírás munkáira vonatkozóan az alábbi feladatot határozzuk meg:
Elvégzendő feladatok:
• A 2.sz. mellékletben megjelölt ingatlanokon lévő épületek között és az épületeken belüli
anyagmozgatási, bútorszállítási, költöztetési és rakodási feladatok ellátása, valamint a leselejtezett
eszközök, berendezések megsemmísítésre, megfelelő hulladéklerakóba történő szállítása.
• A Vállalkozó köteles a bútorok, illetve nagyobb berendezések (munkavédelmi szabályok szerint
legfeljebb 4 fő által fizikailag mozdítható),
- Megrendelő telephelyei és a külsős helyszín között,
- Megrendelő telephelyei között, és
- Megrendelő telephelyein belül történő mozgatásra, azok épületen belüli és épületek közötti szállítására,
rakodására.
• Igény esetén a szállításhoz szükséges szerelési munkák (le,-fel; szét,-és összeszerelés) elvégzése.
• A leselejtezett eszközök, berendezések megsemmísítésre, megfelelő hulladéklerakóba történő szállítása,
az ehhez szükséges dokumentációk/engedélyek beszerzése.
• A mozgatás, szállítás az épületből való kihordást és a magadott helyre történő szállítást követően az ott
lévő épületbe történő elhelyezést is tartalmazza.
A Kbt. 50. § (1) d) szerinti hozzávetőleges, előzetesen várható mennyiségek 12 hónapra vonatkozóan:
- 80 tonna fahulladék (bútor)
- 30 tonna egyéb hulladék (számítástechnikai eszköz, egyéb gép berendezés (minden ami nem bútor)
- Összesen 130 tonna, ami valamilyen úton-módon megmozgatásra kerül.
- 1000 munkaórányi időtartam
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (min:1%, max:3%) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás díja / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés időtartama a 24 hónap elteltével egyszeri alkalommal, legfeljebb
12 hónap időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg nem merült ki.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
• A nyertes Ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a Szerződés tárgyára
nevesített, teljes körű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Ajánlattevő rendelkezzen 30 mFt/év és 10 mFt/káresemény összegű felelősségbiztosítással.
• A szállítással kapcsolatos minden költség Ajánlattevőt terheli, melyek Megrendelő felé nem számolhatók
el. (pl. behajtási engedély költsége, a helyfoglalási-parkolási költség stb),
• Csomagolóanyagot, sérülésvédelmi segédanyagot (pl.doboz, ragasztó, raklapfólia, buborékfólia)
Ajánlattevő biztosítja. A csomagoló anyag költsége nem számolható el, kivéve, ha az az Egyedi
Megrendelésben meghatározott időtartamon belül nem kerül részére visszaadásra. (pl. költöztető láda). A
kicsomagolási határidő max. 1 hét.
• A sofőr nettó óradíját a szállítás nettó óradíja tartalmazza. Amennyiben a sofőr rakodási feladatot is ellát,
úgy a rakodás időszakára részére külön díj nem számolható el.
• A rakodás nettó óradíja 1 főre vonatkozik.
• A szerelési munkák (le,-fel; szét,-és összeszerelés) nettó óradíja 1 főre vonatkozik
• Az épületen belüli költöztetés (nincs szállítás) a rakodás nettó óradíjával számolható el.
• A szállítás nettó óradíját az első címre/helyszínre történő megérkezéstől az utolsó címen/helyszínen
történő feladatvégzés befejezéséig számolható el.
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• Állásidőre költség nem számolható el, a költségek elszámolása csak a ténylegesen végzett munka után
történik.
• Értékelési szempont:
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
1. Az összességében legelőnyösebb ajánlat.
2. A 2015. évi CXLIII. törvény 76.§ (9) bekezdésében foglaltak:
1-7. Az ÁR Részszempontok és azok súlyszámai. A részszempontok tartalmi elemeire adható pontszám
1-100 pont, mely minden részszempont esetén azonos, a legkedvezőbb ajánlati érték kapja a
legmagasabb pontszámot, a legkedvezőtlenebb a legalacsonyabbat, a többi ajánlat értékelése
matematikai arányosítással történik.
Sorszám Az elbírálás rész-szempontjai Rész-szempontok súlyszámai
1 Rakodás nettó óradíja 30
2 3,5 tonnás tehergépjármű szállítás nettó óradíja 20
3 7,5 tonnás tehergépjármű szállítás nettó óradíja 10
4 Szerelés (szét,-és összeszerelés) nettó óradíja 15
5 3,5 tonnás tehergépjármű kiállási nettó díja 13
6 7,5 tonnás tehergépjármű kiállási nettó díja 7
7 Késedelmi kötbér mértéke (%) 5
Ajánlatkérő az 1-6. részszempont esetén a minél kisebb értéket, a 7. részszempont esetén a minél
magasabb értéket tekinti kedvezőnek.
A 7. rész-szempont, késedelmi kötbér minimálisan megadható mértéke 1%, amely alatti megajánlások
automatikusan érvénytelenek. Ajánlatkérő minden 3%, vagy annál magasabb megajánlást maximális
pontszámmal értékel.
Az értékelés részletes módszertana a Közbeszerzési Dokumentációban található.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja
alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró
ok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Ajánlattevő
köteles az ajánlatában benyújtani a kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek
való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114/A. §, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell
igazolnia. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró
okoknak, mint az Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában
részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
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az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevő az
ajánlatában nyilatkozik arról. hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Előzetes igazolás mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód:
A 321/2015. Korm. rend. 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatának vagy a szerződést kötő másik fél által adott referencianyilatkozatnak/
igazolásnak az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely/ lakcím),
• a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
• referencia tárgya: szállított termék tárgya és mennyisége
• a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)],
• utalás arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
• ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen
mennyiséggel (darabszámmal)vett részt.
A referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek
teljesülésének. Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott mennyiség több szerződéssel
is teljesíthető. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
A benyújtott referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt
alkalmassági követelmény teljesítésének, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi
tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az
ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát és mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági
követelménynek 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
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő,
amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap)
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 50 tonna fahulladék
elszállításával. A referencia több korábbi teljesítést igazoló szerződésből is teljesíthető. Az előírtaknak azon
referencia felel meg, amelynek befejezésére az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3
évben (36 hónap) került sor, de a teljesítését legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 6 évben (72 hónapban) megkezdték, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a)
bekezdés a) pontjára
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés (késedelemmel érintett adott szolgáltatás) nettó ellenértéke
után naptári naponként (1-3%, melynek mértéke az ajánlattevő megajánlásának függvénye) maximum
12 %. Meghiúsulási kötbér: Egyedi megrendelés meghiúsulása: az egyedi megrendelésben rögzített
nettó vállalkozói díj 30 %-a; Keretszerződés meghiúsulása: a Keretszerződés még le nem hívott nettó
keretösszegének a 30 %-a. Vállalkozó a Keretszerződés hatálya alatt az általa nyújtott szolgáltatásokért
jótállásra köteles. Vállalkozót a Keretszerződés hatályát követően – az esetleges hibás teljesítés esetén −
szavatossági kötelezettség terheli. A jótállás és a szavatosság szabályait a Ptk. és a Keretszerződés tervezet
tartalmazza részletesen.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az egyedi megrendelésenként kiállított számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek. és a Ptk.6:130.
§ (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésre
vonatkozó jszok: 2017.évi CL. tv., 2015.évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. Felhívjuk a
figyelmet a Kbt. 27/A §-ra. A megbízási díj kiegyenlítése a munka befejezését követően, a Megrendelő
által leigazolt Teljesítési Igazolásban foglaltak szerint, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.)
6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A részletes
fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten
kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/08 (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: 2022/06/24 (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: 30 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt.
68. § (1)-(4) és (6) bekezdése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelés részletes módszertana a Közbeszerzési Dokumentációban található.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumokban (KD)
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus
úton, az EKR-ben történik.
3. A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerében érhetők el.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok
benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1)
bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. AK a Kbt. 114. § (6a) bek. alapján az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalásokat nem vizsgálja és
nem alkalmazza a 73. § (2) bek.-t.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat.
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13. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
14. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
15. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kieg. táj.-t az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles AK megadni.
AK észszerű időnek az AT hat.idő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden esetben ésszerűnek tekinti, ha a
kieg. táj. kérés legkésőbb az AT hat.idő lejárta előtti 4. munkanapon AK-hoz beérkezik.
16. A Kbt. 114/A. § szerint a bírálat keretében AK előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerinti szabályok szerint végzi el.
17. Az M/1. alkalmassági követelményt AK minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította
meg.
18. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot. A részletes árajánlat táblázatot AK a KD között
rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.
19. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
a) Elektronikus űrlapok:
i. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
ii. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
iii. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
iv. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
v. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
vi. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is)
vii. Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
viii. Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
ix. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
x. Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
xi. Nyilatkozat korábbi eljárásban benyújtott igazolásokról
b) Az ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok:
i. Aláírási címpéldány, aláírás minta
ii. Szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
o Ártáblázat (.pdf és excel fornátumban)
iii. Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)
iv. Meghatalmazás (adott esetben)
v. Előszerződés (adott esetben)
20. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi
rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
21. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
22. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával
kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást
23. A nyertes Ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a Szerződés tárgyára nevesített,
teljes körű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Ajánlattevő rendelkezzen
30 mFt/év és 10 mFt/káresemény összegű felelősségbiztosítással.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (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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Kondoros Város Önkormányzata (12450/2022)
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: Kondoros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725534204
Postai cím: Hősök Tere 4-5
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ribárszki Péter
Telefon: +36 66589300
E-mail: polhi@kondorosiktv.hu
Fax: +36 66589302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kondoros.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/EKR000382492022/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/EKR000382492022/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:
Zöld Város Projekt, Kondoros-építési beruházás II
Hivatkozási szám: EKR000382492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
80 db kerékpár befogadására szolgáló 40 db kerékpártámasz létesítése 150 m2 beton térkő burkolat
létesítésével.
Az utasellátó büfé épülete előtt, a meglévő peron szélességéhez igazodva, a 2. kocsiállás előtt új
beton térkő burkolatú peron építése. A Népfőiskola épületének megközelítéséhez ugyancsak
beton térkő burkolatú járda létesítése. A tervezett burkolatot a meglévő szegélykő ill. új
járdaszegélykő határolja.Tervezett beton térkő burkolat felülete 80 m2. Az utasellátó büfé mellett található
meglévő nyitott, kültéri kerékpártárolók és a meglévő térburkolatok elbontásra kerülnek.
A visszamaradó zöldfelületen új telepítésű növényzet (faültetés, cserjék és talajtakarók
kiültetése, növénykazetták, virágágyások kialakítása, gyepesítés) telepítése 295 m2-en.
Részletes feltételek a mellékelt kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító
felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza,
amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás , illetve az árazatlan költségvetés. A beszerzés
tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr. ) 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést
elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki
leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a
megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően
bizonyítaniuk kell. (az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
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x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységek, ezáltal a projekt
valamennyi elemének maradéktalan teljesítése az egy kézben történő koordinálást követeli meg, amely
a jótállás hatékony érvényesítése miatt is fontos. Több rész, több szerződésének teljesítése technikailag
túlságosan bonyolult lesz, továbbá esetlegesen az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek
munkájának szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését
és a kivitelezők koordinálásra Ajánlatkérőnek nincs kapacitása sem. A kivitelezéshez kapcsolódó
tevékenységek egymásra épülése miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén ha ennek
felelőssége nem összpontosul egy kézben a megfelelő teljesítés összehangolása szerződéses kapcsolat
híján az egyes részek nyertesei között nem biztosítható megfelelő módon. Különböző szerződések
teljesítésének összehangolása, szakmai irányítása egymással szerződéses kapcsolatban nem álló felek
között a szerződések teljesítését technikailag túlságosan bonyolulttá teszik. Ezen túlmenően az egyes
szerződések teljesítői az esetleges jótállási kötelezettségeik alól mentesíteni próbálhatják magukat
más szerződést teljesítő kivitelező közrehatása, késedelme, nem megfelelő teljesítésére hivatkozva. A
fentieken túlmenően a kivitelezési helyszínen egymással összefüggő fejlesztések valósulnak meg, így
ez egy fővállalkozó bevonását teszi szükségessé. Több részajánlattételi lehetőség esetén egyes részek
eredménytelensége miatt a megvalósítás késedelmet szenved, a projekt határidőre, megfelelő módon
nem tud teljesülni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Zöld Város Projekt, Kondoros-építési beruházás II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211360-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Kossuth tér, hrsz: 563/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
80 db kerékpár befogadására szolgáló 40 db kerékpártámasz létesítése 150 m2 beton térkő burkolat
létesítésével.
Az utasellátó büfé épülete előtt, a meglévő peron szélességéhez igazodva, a 2. kocsiállás előtt új
beton térkő burkolatú peron építése. A Népfőiskola épületének megközelítéséhez ugyancsak
beton térkő burkolatú járda létesítése. A tervezett burkolatot a meglévő szegélykő ill. új
járdaszegélykő határolja.Tervezett beton térkő burkolat felülete 80 m2. Az utasellátó büfé mellett található
meglévő nyitott, kültéri kerékpártárolók és a meglévő térburkolatok elbontásra kerülnek.
A visszamaradó zöldfelületen új telepítésű növényzet (faültetés, cserjék és talajtakarók
kiültetése, növénykazetták, virágágyások kialakítása, gyepesítés) telepítése 295 m2-en.
Részletes feltételek a mellékelt kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító
felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza,
amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás , illetve az árazatlan költségvetés. A beszerzés
tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr. ) 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést
elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki
leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a
megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően
bizonyítaniuk kell. (az építési beruházás jellegének megfelelően)
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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 Vállalt többletjótállás időtartama (hó) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0,
maximum 24 hónap) 12
2 Az M2.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ felelős műszaki vezető
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó) 18
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
II.2.13) További információ
1.) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt az EKR rendszeren elektronikusan
elérhetővé tesz.
2.) A Kbt. 114. § (6) alapján ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az EKR-ben.
3.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei az M.1.M.2. pont tekintetében.
4.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld.
5.) Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell
az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat,
amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját űrlapját az
elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) tartalmazza.
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6.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan;
-ajánlattevő nyilatkozatát az Alkr. 17. § (2) alapján;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az
ajánlatban csatolni kell;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő,
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)re
-átláthatósági nyilatkozatot
- a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolások (Kbt. 114/A.§)
-árazott költségvetést cégszerűen aláírt főösszesítővel
Az ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) szerint az alvállalkozók megjelölésének kötelezettségét.
7.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell
8.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai ajánlat
részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges az árazott költségvetést papír alapú
dokumentum elektronikus (szkennelt) verziójában cégszerűen aláírt főösszesítővel, továbbá .xls vagy azzal
egyenértékű formátumban; Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és
az ajánlat részeként benyújtsák az eljárást megindító felhívás és az eljárást megindító felhívást kiegészítő
dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az
árazatlan költségvetés kitöltésével.
Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez
tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni a költségvetésben.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)–k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján a kizáró okok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Alkr.) 17. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a
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Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében az Alkr. 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az
Alkr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és az Alkr.17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt
információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (Alkr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Alkr. 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az Alkr. 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kéri Ajánlatkérő 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 igazolás során a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították
ki. (Kbt. 69.§ (11a))
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és az Alkr. 21. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismertesse az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé
számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásait és csatolja azoknak a szerződést kötő másik fél
által adott igazolásait az Alkr. 23. §-a alapján. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább
az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- a teljesítés helye
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- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).
Az ajánlatkérő az Alkr. 21. § (2a) a) pontjában foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás
tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/
mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint
a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített
részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás
– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban
az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Az Alkr. 21. § (2) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése,
végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről című EKR űrlapot kitöltve (nyilatkozatot arról, hogy
nyertessége esetén melyik személyt, milyen szakemberként kíván bevonni)
Ezen túlmenően:
Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy
ajánlattevőnek csatolnia kell
- a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű
másolata)
- NYILATKOZAT bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról című EKR űrlapot kitöltve. (A szakmai
gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az
alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai
tevékenységek rövid ismertetése)
- A szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy ajánlattevőnek
csatolnia kell
-A szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata) - amennyiben a felelős műszaki vezetők
tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül. -A szakemberek
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy
benyújtsák.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell 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.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett
építési beruházásra vonatkozó referenciával, amely összesen
M.1)1 legalább 200 m2 zöldfelület felújításra és/vagy létrehozására
M.1)2 legalább 170 m2 térkőburkolat
készítésre vonatkozott, és az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően került teljesítésre
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházás megvalósítása
során nem végezheti alvállalkozó az M/1)1 és M/1)2 alkalmassági követelmény szerinti munkákat.
A zöldfelület felújítási és térkőburkolat készítési feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel
esetén - a közös ajánlattevők egyike végezheti el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, fenti
M/1)1 és M/1)2 pontban meghatározott alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az
ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik
b) 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-KÉ szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen
jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építőmérnöki, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint
megszerzését követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek,
részszakterületnek megfelelő - okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök, mélyépítési
mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök
végzettség esetén 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek
– azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására 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 érvényesülését a teljesítésben. A dokumentumok egyszerű
másolati formában nyújtandók be. Az Alkr. 24.§ (2) bekezdése esetében ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.
A szakemberek többlettapasztalatát igazoló aláírt önéletrajz már az ajánlat benyújtásakor csatolandó
annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti megajánlást ellenőrizni tudja. A
szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot
az alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai
tevékenységek rövid ismertetése. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy az
önéletrajzban meg kell adnia a jogosultság megszerzésének dátumát év, hónap, nap szerint.
Az önéletrajzban az adott szakember tekintetében feltüntetett szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok
vizsgálatakor Ajánlatkérő kiszámítja a szakmai gyakorlat idejét és a megállapított időtartamot tekinti
értékelési szempont szerinti ajánlati elemnek.
Ajánlattevőknek erre tekintettel kell ajánlatukat összeállítaniuk.
Amennyiben a bemutatott szakemberek az ajánlattételkor már rendelkeznek az előírt MV-KÉ szakterületi
jogosultsággal úgy a végzettség alapján irányadó szakmai gyakorlati idő megléte igazolt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.pontban előírt szakembernek – amennyiben
ez az ajánlattételkor nincs meg - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti előírt, vagy ezzel egyenértékű
jogosultsága, úgy ezen jogosultságok szerinti vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt)
kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig;
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Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a fentiekkel
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
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:
1.Késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva naptári naponta
a nettó vállalkozási díj nettó 1%- a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-át. Ezen
kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő meghiúsultnak tekintheti a szerződést és élhet a felmondás,
vagy elállás lehetőségével.
2.Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20%-a. Arra az esetre vonatkozik, ha ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
3. Jótállás Ajánlattevőnek 36 hónapos jótállást kell vállalnia. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki
átadás- átvétel időpontja. A jótállás értékelési szempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő egy előlegszámlát és egy végszámlát nyújthat be, melyben elszámolásra kerül az
előleg.
Az előleg számla értéke nem haladhatja meg a kivitelezési érték 5 %-át.
A teljesítés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított,
az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással - figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére
és a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5) és (6)bekezdésére, 30 napos fizetési határidővel történik.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - az Épköz. 32/A. § szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket. A finanszírozásra az utófinanszírozás szabályai irányadók. A támogatás
intenzitása: 100 % Releváns rendelkezés még a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
releváns rendelkezései. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (Épköz.) 30. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő
kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg alapja a
szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően
biztosítandó előleg összegét nem érinti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes közös ajánlattevők által 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:
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: 2022/07/07 (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)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Irányadó Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. §
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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: 300.000.- Ft
A befizetés helye: Takarékbank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 53700072-16045495-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető Ajánlatkérő
számlájára történő befizetéssel, vagy
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A
befizetési igazolást vagy az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló egyéb okiratot az ajánlatban csatolni
kell. Ajánlatkérő számlájára történő befizetés esetén az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő
lejáratáig Ajánlatkérő számlájára meg kell érkeznie. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) alapján előírja továbbá,
hogy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény esetében az
ajánlatnak az okirat eredeti példányát vagy a kiállító által hitelesített másolatát kell tartalmaznia. Irányadó
a Kbt. 35.§ (5) és az 54. § (1)-(7) valamint a Kbt. 73. § (6) b).
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
(ajánlati ár) : fordított arányosítás (jótállási idő és szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 9.) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles
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 arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
10.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt
a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
11.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
12.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra,
úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar fordítást is.
13.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell
azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás
a közös ajánlattevők által a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul
tartalmazza. Közös ajánlattétel esetén irányadó továbbá a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése.
14.) Az ajánlatok bírálata és értékelése a Kbt. 114/A.§ (2) bekezdése szerint történik.
15.) Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló
2018. évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.. A gazdasági
szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az
EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
16.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás
teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze.
17.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, összegezés) az EKR-en keresztül
küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat
szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött
értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
18.) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Király Róbert (00435)
19.) Ajánlattevő köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, a 322/2015. (X. 20.) Korm. rendelet
26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 7 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény
összegű, saját névre szóló, kivitelezési munkára vonatkozó általános felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan EKR űrlap szerinti nyilatkozatot
kell csatolniuk ajánlatukhoz.
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21.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
22.) Irányadó az Alkr. 46. § (5) bekezdése.
23.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
24.) Többváltozatú ajánlat nem tehető.
25.) Értékelés módszere: (ajánlati ár) : fordított arányosítás (jótállási idő és szakmai tapasztalat) egyenes
arányosítás. Adható pontszám:0-100
26.) Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.
27.) Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 | 2022.120

551

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány (12822/2022)
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 Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19022235243
Postai cím: Szarvas Gábor Út 58-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hunyadi Emese
Telefon: +36 706648386
E-mail: hunyadi.emese@maltai.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.maltaialapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 19025702243
Postai cím: Szarvas Gábor Út 58-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hunyadi Emese
Telefon: +36 706648386
E-mail: hunyadi.emese@maltai.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.maltai.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Alapítvány (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/EKR000789462022/reszletek (URL)
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A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789462022/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
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közhasznú és karitatív tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelési szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000789462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen felhívásban meghatározott 384 darab ingatlan értékbecslésének elkészítésére vonatkozó
keretszerződés megkötése 7 részben.
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
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II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Baranya megyében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

554

Kiegészítő szójegyzék

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye területén elhelyezkedő ingatlanok értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, meghatározására és szükség szerint az elkészített forgalmi értékbecslés
aktualizálására.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 18 db ingatlannal kapcsolatosan
kíván értékbecslési feladatokat megrendelni. Ebből az egy időben teljesítendő külön feladatok várható
nagyságrendje: 5 db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete 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 M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.
A meghosszabbításról ajánlatkérő köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő
lejártát megelőző legalább 30 nappal korábban.
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-3.3-122-2022-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Fejér és Tolna megyében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU233 A teljesítés helye: Fejér megye és Tolna megye területén elhelyezkedő
ingatlanok értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, és/vagy az elkészített forgalmi értékbecslés aktualizálására.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 19 db ingatlannal (Fejér megyében 8 db.,
Tolna megyében 11 db.) kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni. Ebből az egy időben
teljesítendő külön feladatok várható nagyságrendje: 5 db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 Az M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ha a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, ajánlatkérő (AK) fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.
A meghosszabbításról AK köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő lejártát
megelőző legalább 30 nappal korábban.
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: RRF-3.3-122-2022-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Somogy és Zala megyében
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU232 A teljesítés helye: Somogy megye és Zala megye területén elhelyezkedő
ingatlanok értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, és/vagy az elkészített forgalmi értékbecslés aktualizálására.
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Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 37 db ingatlannal (Somogy megyében
29 db., Zala megyében 8 db.) kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni. Ebből az egy
időben teljesítendő külön feladatok várható nagyságrendje: 5 db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete 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 M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ha a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, ajánlatkérő (AK) fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.
A meghosszabbításról AK köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő lejártát
megelőző legalább 30 nappal korábban.
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-3.3-122-2022-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Hajdú-Bihar és JNSZ megye
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén
elhelyezkedő ingatlanok értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, és/vagy az elkészített forgalmi értékbecslés aktualizálására.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 50 db (Hajdú-Bihar megyében 30 db.,
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 20 db.) ingatlannal kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat
megrendelni. Ebből az egy időben teljesítendő külön feladatok várható nagyságrendje: 5 db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete 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 M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ha a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, ajánlatkérő (AK) fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

559

A meghosszabbításról AK köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő lejártát
megelőző legalább 30 nappal korábban.
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: RRF-3.3-122-2022-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Szabolcs-Szatmár-Bereg
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén elhelyezkedő ingatlanok
értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, és/vagy az elkészített forgalmi értékbecslés aktualizálására.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 100 db ingatlannal kapcsolatosan
kíván értékbecslési feladatokat megrendelni. Ebből az egy időben teljesítendő külön feladatok várható
nagyságrendje: 5 db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ha a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, ajánlatkérő (AK) fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.
A meghosszabbításról AK köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő lejártát
megelőző legalább 30 nappal korábban.
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: RRF-3.3-122-2022-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Borsod-Abaúj-Zemplén
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén elhelyezkedő ingatlanok
értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, és/vagy az elkészített forgalmi értékbecslés aktualizálására.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 100 db. ingatlannal kapcsolatosan
kíván értékbecslési feladatokat megrendelni. Ebből az egy időben teljesítendő külön feladatok várható
nagyságrendje: 5db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete 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 M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánalti ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ha a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, ajánlatkérő (AK) fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.
A meghosszabbításról AK köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő lejártát
megelőző legalább 30 nappal korábban.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-3.3-122-2022-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanvagyon értékelés Heves és Nógrád megye
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

70000000-1

További tárgyak:
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312,HU313 A teljesítés helye: Heves megye és Nógrád megye területén elhelyezkedő
ingatlanok értékelése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös Ajánlatkérők vállalkozási keretszerződést kívánnak kötni az érdekkörükbe tartozó ingatlanok
forgalmi értékének, és/vagy az elkészített forgalmi értékbecslés aktualizálására.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletezett teljesítési határidővel jogosult az ingatlanok forgalmi
értékére vonatkozó értékbecslést megrendelni, a műszaki leírásban megjelölt ingatlankategóriában.
Ajánlattevőnek valamennyi díjkategóriára ajánlatot kell adnia.
Ajánlatkérő a létrejövő keretszerződés alapján hozzávetőlegesen 60 db. ingatlannal (Heves megyében 30
db., Nógrád megyében 30 db.) kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni. Ebből az egy
időben teljesítendő külön feladatok várható nagyságrendje: 5 db.
Közös Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés alapján a keretmennyiség 70 %-ának
lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében értékelés és értékbecslés alatt ingatlanok értékének
meghatározására irányuló tevékenységet érti, amely lehet:
- forgalmi értékelés
- nettó-pótlási értékelés
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete 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 M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 maximum 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbítás leírása: Ha a keretszerződés határozott, 12 hónapos időtartama alatt a
keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, ajánlatkérő (AK) fenntartja magának a jogot a
keretszerződés időtartamának további legfeljebb 6 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására.
A meghosszabbításról AK köteles nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eredeti határidő lejártát
megelőző legalább 30 nappal korábban.
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: RRF-3.3-122-2022-00001
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: Valamennyi rész tekintetében:
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
valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, amely alapján Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot köteles csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a
kizáró okok hiányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a tárgyi
közbeszerzési eljárás 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.
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Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében 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, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.
§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2)
bekezdése alapján, 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.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák
be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon
belül) megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásai ismertetését, amely tartalmazza legalább
az alábbi adatokat
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen);
- szerződést kötő másik fél neve, címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége, az értékelt ingatlan helyszíne (olyan részletességgel, hogy az
alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az ismertetésnek/igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimum követelményekben megfogalmazásra került.
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A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M.2) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
bemutatása során csatolandók:
A szakemberek bemutatása során csatolandó:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel
(munkaviszony, megbízási jogviszony) (EKR űrlap),
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember
a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember
munkáltatójának - ajánlattételi határidő időpontjában - feltüntetésével, vagy annak a személynek a
megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az
ajánlattételi határidő időpontjában)
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat,
- szakember képesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M.1)-M.2) pontokban meghatározott követelményeknek
a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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)
bekezdése alapján. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi részben:
M.1). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben összesen 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- az eljárás bármely része tekintetében legalább 8 darab ingatlan értékbecslési szolgáltatásra vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmasság igazolása egy vagy több szerződéssel is történhet.
Ugyanaz a referencia munka több részben is feltüntethető,
Valamennyi részben:
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő OKJ,
vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónap ingatlanok
értékelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlattevőnek részenként szükséges bemutatni az 1 főt az M.2) alkalmassági követelményre. A
szakemberek közül ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
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
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött Keretszerződés
teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, úgy
késedelmi kötbér megfizetésére köteles a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó eseti
megrendelés ellenértékének 2 %-a, maximum a teljes nettó eseti megrendelés ellenértékének 20%-a. A
kötbérmaximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene
– a Keretszerződést ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy
a Keretszerződéstől elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Ajánlattevőt a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a
vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít. A
kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő már meghiúsulási kötbérre lesz jogosult.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett megrendelésre
vonatkoztatott nettó vállalkozói díj – mint vetítési alap – 2 %-a a szerződésszerű teljesítésig. A hibás
teljesítési kötbér maximális összege a vetítési alap 20%-a. Hibás teljesítésnek minősül, ha a tevékenység
a teljesítés időpontjában nem felel meg a Keretszerződésben, illetve a műszaki előírásban, jogszabályban
meghatározott tulajdonságoknak.
Meghiúsulási kötbér: Ha az eseti megrendelés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős
elmarad, a Vállalkozó köteles az eseti megrendelésre eső teljes nettó vállalkozói díj 30 %-át meghiúsulási
kötbérként megfizetni a Megrendelő részére. Ha a Keretszerződés teljesítése olyan okból, amelyért
a Vállalkozó felelős elmarad, a Vállalkozó köteles a Keretszerződés nettó keretmennyiség 30 %-át
meghiúsulási kötbérként megfizetni Megrendelő részére A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése alapján a
meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető az ajánlattevőkkel szemben.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AT számláját eseti megrendelésenként a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen
benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135.
§ (5)-(6) bek. alapján történik. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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:
AT számláját eseti megrendelésenként a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen
benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135.
§ (5)-(6) bek. alapján történik. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
_________________________________________________________________________
A "VI.3.9. További információk" pont folytatása:
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15) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a székhelye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjének, Pest megyében a megyei önkormányzat
főjegyzőjének, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzőjének érvényes és hatályos, az üzletszerű
ingatlan értékelési tevékenység folytatására vonatkozó nyilvántartásba vételről szóló határozatával, amely
megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott a
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel
részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. A
szerződéskötési feltétel igazolási módja a nyilvántartásba vételt igazoló határozat másolati példányának
ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényét a szerződéskötésig nem igazolja Nyertes Ajánlattevő
– vagy közös ajánlattétel esetében valamennyi nyertes közös ajánlattevő – abban az esetben a második
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kerül megkötésre a Keretszerződés.
16) Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik, melyre tekintettel a Felhívás I.1) pontjában szereplő "Fax"
rovat nem került kitöltésre.
17) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg, az eljárás
eredményességének feltételeként megjelöli a támogatásra irányuló igény elfogadását és támogatási
szerződés létrejöttét.
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: 2022/07/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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: 2022/07/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik az EKRben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése,
valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg, az eljárás eredményességének
feltételeként megjelöli a támogatásra irányuló igény elfogadását és támogatási szerződés létrejöttét.
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:
Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. ár értékelési
szempont esetén fordított arányosítás, 2. minőségi értékelési szempont esetén az 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
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu)
keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció
szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közöttikommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2) Az ajánlatban csatolandó iratokat teljes körűen a KD tartalmazza. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 66. § (2)
bek szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez
az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert AV-kat. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell csatolni:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,
külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen
dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző
előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó, vagy magánszemély esetén teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta;
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
- ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési
eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell továbbá a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján 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 erőforrásokul rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen AT feltünteti a 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat.
4) Az eljárás valamennyi részében az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány
értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a
ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. ár értékelési szempont esetén fordított
arányosítás, 2. minőségi értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás
Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a KD tartalmazza.
5) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. §
(12) bek. alapján vizsgálja.
6) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
7) Az ajánlati árat az Ártábla kitöltésével kell megadni. Ajánlattevő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egységárra vonatkozó megajánlás egy darab ingatlanra vonatkozóan megadandó, a Nettó ajánlati ár összesen
– az Ártábla képletezéséből adódóan is – sorban kizárólag az egyes megyékre vonatkozó értékbecslések díjának
nettó összegét kell megadni.
8) AK kizárja nyertes AT(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Alternatív ajánlattétel nem
biztosított.
9) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
10) FAKSZ: dr. Fömötör Mariann (lajstromszám:01221)
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12) 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.
13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
14) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6)
bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással azajánlattevő
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdaságiszereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Folytatás a Felhívás III.2.2. pontjában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal (12108/2022)
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: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125763
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830122022/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/EKR000830122022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Megszemélyesített adóigazolványok beszerzése(2023)
Hivatkozási szám: EKR000830122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

573

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22450000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
350.000 db sorszámozott biankó kártyaokmány előállítása (gyártás), továbbá a Megrendelő
megszemélyesítési engedélye alapján e biankó kártyaokmányok közül legfeljebb 350.000 darab
megszemélyesítése. (Plasztik, kártya formátumú a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági
okmány gyártása és lézergravírozás útján történő megszemélyesítése.)
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 egy egységet képez, a feladat nem
választható szét részekre. A megrendelések folyamatosan teljesítendők, továbbá az Ajánlattevőnek
folyamatosan meg kell felelnie a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm.
rendelet 7. §. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért nem engedhető meg a szerződés eltérő nyertesek általi
teljesítése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Megszemélyesített adóigazolvány beszerzése (2023)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

22450000-9

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

574

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatóság Nyomdai
Szolgáltatások Főosztály:1106 Budapest, Fehér út 10. 41. ép., helyrajzi szám: 39210/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
350.000 db sorszámozott, „C” okmányvédelmi kategóriába tartozó, biankó kártyaokmány előállítása
(gyártás), továbbá a Megrendelő megszemélyesítési engedélye alapján e biankó kártyaokmányok közül
legfeljebb 350.000 darab megszemélyesítése. (Plasztik, kártya formátumú a 86/1996. (VI.14.) Korm.
rendelet szerinti biztonsági okmány gyártása és lézergravírozás útján történő megszemélyesítése.)
(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 minimumként elvárt 20.000 db-on felül vállalt heti megszemélyesítési volumen
(min. 0 db – max. 20.000 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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.) Vállalkozónak – Megrendelő meghatalmazása és a mindkét fél által aláírt szerződés alapján –
meg kell szereznie a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének az adóigazolvány, mint
biztonsági okmány előállítását engedélyező elsőfokú határozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
a megszemélyesítés (szerződés teljesítése a Vállalkozó részéről) csak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Szakértői Intézetének biztonsági okmány előállítását engedélyező elsőfokú határozata és a Megrendelő
megszemélyesítési engedélyének együttes birtokában kezdhető meg. 2.) A szerződés hatálya a
szerződéses mennyiség (350.000 db) kimerüléséig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig tart.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés c)-d), h)–k) és m)
pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint EKR
űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés c)d), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján
ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak
szerint.
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M.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015 Kr. (a továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három év
legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit. Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 3 évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• eredeti megrendelő és a szerződést kötő másik fél (neve és címe),
• szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső
hányadát veszi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 220.000 darab a
86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti legalább „C” okmányvédelmi kategóriába tartozó, lézergravírozás
útján megszemélyesített, plasztik, kártya formátumú biztonsági okmány szállítására (amely magában
foglalja a gyártást, és megszemélyesítést is) kötött, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített referenciával, mely több szerződés útján is igazolható. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a szerződésben meghatározott nettó egységár és a
szerződésszegéssel érintett mennyiség szorzata, a késedelmi kötbér mértéke naptári napi 1 %, maximális
értéke a szerződésszegéssel érintett mennyiség alapján meghatározott ellenérték 10%-a. Amennyiben
a késedelmi kötbér összege eléri a fentiek szerint meghatározott maximális mértéket, a Megrendelő a
Szerződéstől (szankciós módon) elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Meghiúsulási kötbér:
A Szerződés teljesítésének – akár részleges – meghiúsulása esetén – amennyiben azért a Vállalkozó
felelős – a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a meghiúsulás időpontjában
a teljes mennyiségből még nem teljesített rész (a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség)
nettó ellenértékét alapulvéve annak 25%-a. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezetben.
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 előleget nem
fizet. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű részteljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (11) és a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30
naptári napon belül. Ajánlattevő számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, teljesítési
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jegyzőkönyv alapján havonta jogosult. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy gazdálkodó szervezet
alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/07 (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: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlat
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az
EKR rendelet 15-17. § -a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár szempont: fordított arányosítás; Minőségi 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
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik,
azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra,
úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 14125819, e-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
2. EKR használatához EKR rendelet 6.§ szerint regisztráció kell. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá
az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell
a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
7. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan az EKR űrlapon. Az
űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
8. Az aláírási jogosultság igazolását alátámasztó dokumentum(ok): a Közbeszerzési dokumentumok 3.8. pontjában
szereplő előírásoknak megfelelően. (Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha
az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.)
9. Az AK 321/2015.Korm.rendelet 30.§(4) bek.-re hivatkozással jelzi, hogy jelen felhívásban a szerződés teljesítésére
való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
a felhívás III.1.3) pontban.
10. Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a közbeszerzési dokumentumban,
valamint a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
11. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. Nyertes visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az írásbeli összegzésben
megjelölte Kbt.131.§(4)bek. szerint.
12. Az ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai
helyi idő szerint értendő. (CET)
13. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy annak tényéről EKR űrlapon szükséges nyilatkozni az ajánlat
benyújtásakor.
14. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. Ennek megfelelően az ajánlatkérő nem
nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha csak egy ajánlat kerül benyújtásra.
16. A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a
szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési
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dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1)
bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
17. Értékelés: Értékelés (Kbt.76.§(2) bek. c) pont): Pontskála 0-100. Értékelési módszer az ár szempont esetén
fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás. A képletek ismertetése a
közbeszerzési dokumentumban található.
18. A Kbt. 27/A.§ értelmében az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
19. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
20. A felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési szempontok az alábbi alszempontok szerint kerülnek
megjelölésre: Sorszámozott biankó adóigazolvány előállításának és igény szerinti kiszállításának ajánlati ára (Ft/
db) - súlyszám: 60; Sorszámozott biankó adóigazolvány megszemélyesítésének és kiszállításának ajánlati ára (Ft/
db) - súlyszám: 30.
21. A minőségi szempont esetében - a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel - amennyiben az ajánlattevő
a kötelező 20.000 db-os heti megszemélyesítési volumenen felül további 20.000 db vagy annál több heti
megszemélyesítési volument vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot kap, azaz a kötelező 20.000 db-os
heti megszemélyesítési volumenen felüli többlet darabszám vállalása esetén ajánlatkérő 20.000 db-ot vesz a
pontszámításnál figyelembe. Szerződéskötés esetén a szerződésben a tényleges vállalás kerül rögzítésre.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ócsa Város Önkormányzata (12865/2022)
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: Ócsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730394213
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 2.
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bukodi Károly
Telefon: +36 29378125
E-mail: polgarmester@ocsa.hu
Fax: +36 29378067
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsa.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/EKR000762812022/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/EKR000762812022/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:
Manóvár bölcsőde bővítése
Hivatkozási szám: EKR000762812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése 2 további csoportszobával. A bölcsődében a jelenlegi épületben
1 nevelési egységben 2 csoport működik az épület földszintjén. A jelenlegi létszám 24 gyerek és 7
dolgozó, ez 2 csoporttal, 24 gyerekkel és 6 dolgozóval bővül. A bővítés a földszinti részt érinti, a jelenlegi
L alakú épület előtti rész beépítésével. Az új rész a jelenlegi közlekedő megnyitásával kapcsolódik a régi
épületrészhez.
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás és Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építéssel érintett területeken nem található műemlék, illetve nincs nyilvántartott műemléki érték.
A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja
és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben
azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel.
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Karakterkorlát miatt a VI.3.9) pont folytatása:
17. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc.
és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
FAKSZ: dr. Varga Enikő, lajstromszám: 00761
19. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR
azonosítószám: EKR000762812022
20. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.ocsa.hu honlap
elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.
VI.3.2) pont folytatása:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Ajánlatkérő 10023002-20093525-00000017 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben
az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást,
internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell
tüntetni az eljárás rövid megnevezését, és az átutalás jogcímét (Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése,
Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént
(ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség
biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen
és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot
oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan
kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja
Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés
szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket:
folytatás a II.2.4) pontban
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a
szempontból, hogy a részajánlattétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi,
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valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve észszerűtlen
lenne tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet, egy folytatólagos útszakaszt képez, a
biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg.
A különböző munkafázisok egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben
biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki
egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés
részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá
fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági
igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, és költséghatékonyabb a beszerzés.
A jelen eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet
képez, a szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges, egységes egészként kezelve
(várható mennyiségi kedvezmény(ek). A részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a párhuzamos
munkavégzés nem megoldható, tekintettel arra, hogy egy-egy munkaterület nem lehet több kivitelező
birtokában, azok munkanemenként egymástól nem lehatárolhatóak, és ez esetben a teljesítési határidő
az elvárthoz képest a megrendelő számára hátrányosan kitolódna. A gördülékeny és összehangolt
munkavégzés érdekében indokolt egy generál kivitelező alkalmazása a beruházás megvalósítására,
így elkerülhető, hogy az egymás munkavégzését zavaró kivitelezők egymásra hivatkozva közölnének
folyamatosan akadályt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262800-9
45312310-3
45315100-9
45343200-5

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése 2 további csoportszobával.
Mennyiségi adatok:
Óvoda telkének alapterülete: 5 604 m2
Maximális beépítési % (40%): 2 241,60 m2
Jelenlegi beépítési %: 862,29+499,10=1.361,39 m2 24,29%
További beépítési lehetőség: 880,21 m2 15,71%
Bölcsőde tervezett nettó alapterület (bővítés utáni):
Földszint: 399,70+192,93=592,63 m2
Emelet: 55,80+11,22=67,02 m2
Összesen: 659,65 m2
Bölcsőde bruttó alapterület: 774,23 m2
Bölcsőde bruttó szintenkénti belső alapterülete: 518,915 m2
Telek mérete: 5 604 m2
Alapterületi adatok:

Kiegészítő szójegyzék
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Földszint – meglévő hasznos alapterülete: 349,11 m2
Földszint – tervezett hasznos alapterülete: 183,23 m2
Földszint összesen: 662,83 m2
Földszint hasznos alapterülete: 532,34 m2
Emelet – meglévő helyiségek: 55,80 m2
Emelet – tervezett helyiségek: 68,84 m2
Emelet hasznos alapterülete összesen: 64,84 m2
Tervezett bővítés összesen: 255,62 m2
Tervezett bővítés hasznos alapterülete összesen: 192,66 m2
Bölcsőde alapterülete összesen: 727,67 m2
Bölcsőde hasznos alapterülete összesen: 597,18 m2
Teljes mennyiség:
- Építészet: A meglevő bölcsődei épület, egy már meglévő hét foglalkoztatós óvodával közös telken
helyezkedik el. A telek a Baross és a Rákóczi utcák sarkán található. A területi mutatók lehetővé teszik,
hogy a bölcsőde újabb nevelési-oktatási egységgel bővülhessen. A telek feltárása a két utcáról történő
feltárással ideális, a két intézmény forgalma elkülöníthető, a játszóudvar területe megfelelően elosztható,
a gazdasági udvar közös használatban működőképes. A parkolásra kialakított közterületek a jelenlegi
terhelésnek megfelelnek, a bővítés közterületen szűkös, de az önkormányzat tulajdonába került Esze
Tamás utcáról nyíló telek átalakítása során a környékbeli oktatási intézmények működéséhez szükséges
gépjármű elhelyezését is megoldó parkoló terület kiépítésével egyidejűleg a bölcsőde bővítés többlet
parkolószámának biztosítása is megoldódik. A bölcsőde épület „L” alakban telepített. Az épület utcai
szárnyába került a melegítő konyha, a már említett gazdasági udvarra szervezve, valamint ebbe a szárnyba
került a vezetői iroda az irattárral és egyéb kiszolgáló terek. Ezek helye ideális a földszinten, hiszen ezeket
nem csak a személyzet, hanem a szülők is használhatják. A két egymásra merőleges szárny találkozásánál
helyeztük el az egyedül kétszintes épülettömeget, melynek földszintjén az aula, emeletén pedig a
személyzeti kiszolgáló rész található. Ebbe térbe szélfogón keresztül érkezik a látogató, a szélfogóból nyílik
a babakocsi tárolót. Ez a kialakítás teszi lehetővé a Rákóczi utca felőli, az óvodától független bejáratot. Az
utcára merőleges észak-déli tájolású épületrészben található a meglevő két csoportszoba a déli oldalkertre
tájolt fedett teraszokkal.
A bővítés során a gazdaságos területhasználat érdekében az új foglalkoztatók és a hozzájuk közvetlenül
tartozó kiszolgáló tereket az épület tömbösítésével kell telepíteni, így az értékes játszóudvar terület
jól áttekinthető és a közcélra kialakítandó szomszédos telekkel jól fűzhető térkapcsolat biztosítható. A
két csoportszobát átlós rendszerben kell illeszteni egymáshoz, ezáltal a közös vizes helyiség kedvező
térkapcsolattal, ideális átláthatósággal pozicionált és az öltöző és közlekedő területek oldottan nyílnak
egymásba úgy, hogy a csoportonként mégis értelmezhetően különülnek el.
Az épület tömegképzése, az utcakép arányrendszeréhez illeszkedő, zömében földszintes magas
tetős, a bővítményt a kialakult arányrendszerhez, de önálló belső tömegformával igazítjuk. Az épület
természetes anyagokból készül, zömében vakolt fal képzéssel, látszótégla lábazattal. A bejárati és terasz
oszlopok faszerkezetűek. Az épületegyüttes egészéhez közös parkolót kell kialakítani.Az építmények
rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása: 50,0
m2 /30 m2 = 1,67
Csoportszobánként 2db parkoló, azaz összesen 4db parkolóra van szükség, melyből egyet
akadálymentesen kell kialakítani.
A csoportszobákhoz kapcsolódóan pelenkázó-biliztető helyiség létesül, a gyermekek részére 4-4 wc
csésze és mosdókagyló készül, valamint a pelenkázókkal közös pultba építve egy baba fürösztő. A
személyzet részére kézmosót és bili mosót biztosítunk. A mosdók H+M vizes csaptelepekkel felszereltek.
A földszinti gépészeti - helyiségben létesül használati melegvíz-készítő gázbojler, ez látja el melegvízzel a
csaptelepeket. A mosdók előtti melegvíz-leágazás után egy termosztatikus HMV keverő szelep építendő
be a leforrázás veszélyének elkerülésére.
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Az épület takarítása kézi erővel történik Az épület takarításához szintenként tervezett kiöntő helyet és
H+M vizes vízvételi helyet légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozóval felszerelt vízvételi helyet kell
kialakítani. Feladatrészletezés a műszaki dokumentumokban!
- Villámvédelem
- Épületgépészet
- Épületvillamosság
- Tűzvédelem, + tűzjelző
- Konyhatechnológia- Akadálymentes parkolóhely kialakítása, akadálymentes mellékhelyiség kialakítása,
Info-kommunikációs akadálymentesítés.
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.4) pont folytatása:
a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „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 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati
biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt
ajánlatához az Ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból
érvénytelennek minősül.”
- valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg”.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre
kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata 15
2 3. Többletjótállás időtartama, a minimum 12 hónapos jótállási időn felül hónapokban megadva (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0, maximum 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/30 (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: VEKOP-6.1.1-21-2021-00017
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban rögzített teljesítési kezdő időpontja tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának függvényében változhat.
Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 3 fő):
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 2. cikk 4.
pontja szerint:
„hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki:
a)
az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b)
15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c)
nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi
osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be,
és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d)
50 éven felüli személy; vagy
e)
egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f)
valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában
mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára
összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
g)
egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai
tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye
A hátrányos helyzetű munkavállalónak dokumentáltan és kimutathatóan a szerződés teljesítésével
összefüggésben kell foglalkoztatásra kerülnie, azaz a vonatkozó értékelési szempontra bemutatott
hátrányos helyzetű munkavállaló(k) az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében
fog(nak) részt venni, az értékelési szempont meghatározásának módjától függően, figyelemmel a
szerződés teljesítési határidejének (esetleges) módosításaira is.
A hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozóan az alábbi cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtani az ajánlat részeként:
név szerint kerüljenek megjelölésre;
kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra
tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak;
a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör,
pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom
keretében elvégzendő feladatokat);
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továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok
ajánlatban történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más
közokirat másolata)
A benyújtás elmaradása vagy nem megfelelően történő benyújtása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás korlátozott).
A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő ellenőrzése:
Igazoló dokumentum, amely bemutatja, hogy az érintett szerződés teljesítése során mely napon, az
adott szerződéssel, annak teljesítésével összefüggésben milyen feladatot végzett el/látott el az értékelési
szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló, amely tartalmazza az ajánlattevő, ajánlatkérő
képviseletében eljáró személy(ek) és a szerződés teljesítésében közreműködő hátrányos helyzetű
munkavállaló aláírását.
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) bekezdése 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt.
65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, alvállalkozó
a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló
nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján a névjegyzékben szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi az MKIK által vezetett nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben
az ajánlattevő nem szerepel, az ajánlattevő részéről csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
benyújtani. Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint
a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződéses/előszerződéses okiratnak
ezt (is) alá kell támasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi 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
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által
előírt igazolásokat csatolni.
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:
P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24
hónapra vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
- mióta vezeti Ajánlatkérő pénzfogalmi számláját
- pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e
15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy épület felújítása és/vagy
épület bővítése) teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve 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
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alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az a felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a
Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő,
ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő a „sorban állás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/
vagy épület felújítása és/vagy épület bővítése) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből
származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 75.000.000, - Ft-ot.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: P.1.-P.2.
P2. pont vonatkozásában: Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három
lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a
napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a
fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg. A P1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők
egyike megfelel. A P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) és (12) bekezdéseire.
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.: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
-az építési beruházás tárgya, mennyisége
-teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
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-teljesítés helye
-a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszáma és/vagy email
címe)
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (3) bek. szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik
fél által kiadott igazolással).
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az
adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel
érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a
referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az
igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a vonatkozó EKR űrlap
kitöltésével – Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembernek a nevét, végzettségét/képzettségét,
gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló
dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember
érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a
végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által
saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben,
hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok
időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági
követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy
még formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ld. Kbt. 65. § (9)-11) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (vagy 60 hónapon belül) sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített
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olyan referenciával, amely tárgya legalább 140 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezése, vagy
meglévő épület legalább nettó 140 m2 hasznos alapterülettel való bővítésének kivitelezése volt, továbbá
tartalmazott akadálymentesítést is.
Hasznos alapterület alatt Ajánlatkérő a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 46. pont szerinti
fogalmat érti.
Ajánlatkérő az akadálymentesítés alatt az AF II.2.4) pontjában foglaltak szerinti vagy azzal egyenértékű
olyan fejlesztést érti, amely hozzájárul annak elősegítéséhez, hogy a szolgáltatást a gyengénlátók,
mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül
befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra
esik.
Az alkalmassági követelményben előírtak több szerződésből is teljesíthetők.
Az alkalmassági követelményben előírtak több szerződésből is teljesíthetők azzal, hogy az egyes
alpontokban megfogalmazott követelményeket egy szerződésből kell igazolni.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembert:
1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2. pontban megjelölt szakembereknek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés
időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
A szakemberek között az átfedés nem releváns, ugyanis Ajánlatkérő egy szakember bemutatást kéri.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.2.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza a felelős műszaki vezető szakember vonatkozásában,
ugyanis kulcsfontosságú, hogy a szakember személyesen irányítsa a kivitelezési folyamatokat, és bármikor
az Építettő, Megrendelő utasításainak megfelelően rendelkezésre álljon.
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek – azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az
Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta. A késedelmi kötbér maximum
összege, nettó vállalkozói díj 10 %-a, amely a kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés
nélkül esedékes. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 20 naptári
napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett rész szerződés szerinti nettó ellenértékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25%-a.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Jótállás: 12 hónap, értékelési részszempont. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.
A Ptk. 6:186. § (1) és 6:187. § megfelelően irányadó.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott
kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében
köteles az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot a szerződés
megkötéséig, legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint átadni.
A teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a szerződés aláírásának
feltétele. A teljesítési biztosítéknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan, a szerződés időtartamát követő banki napig az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Jólteljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott
kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében
köteles az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani
legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint. A
jólteljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának
feltétele. A biztosítéknak a vállalt jótállási idő lejártáig kell lehívhatónak lennie (okirati forma esetén
további 30 nap lehívhatósággal).
A biztosíték teljesíthető: Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az
előírt 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, illetve a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő együttesen nem érvényesíthet meghiúsulási és késedelmi kötbért. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés).
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból és az Ajánlatkérő saját
költségvetéséből biztosított. A pénzügyi fedezet tehát a VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” című projekt keretében létrejött támogatási szerződés és Ajánlatkérő költségvetése
biztosítja.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését kérheti. Az előleg
fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó. Előleg igénybevétele
esetén az előleggel való elszámolás a végszámlába beszámítás útján történik. Fizetendő díjként az előleg
összegével csökkentett összeg tüntethető fel.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §.
Részszámlázás a szerződéstervezet szerint. (Nyertes ajánlattevő 5 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult.)
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 2017. évi CL. tv., fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
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Az ajánlattétel, a kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A szerződés keretében elvégzendő tevékenységek építési engedélyköteles tevékenységek, ezért a
megkötendő szerződés vállalási ára fordított adózású. A teljesítésigazoláson és a számlán is fel kell
tüntetni, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az áfa bevallására és megfizetésére a
Megrendelő kötelezett, és a tételek csak nettó értéken tüntethetők fel.
Elektronikus számla kiállítása esetén a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak az irányadók, azaz olyan elektronikus
számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Tartalékkeret: nincs.
Részletesen a szerződéstervezetben.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény
- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1)
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, egyéb támogatási rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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.
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
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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: 2022/07/12 (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: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
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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: 1000000
A befizetés helye: 10023002-20093525-00000017
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-20093525-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes
idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenn
kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap időtartamig, az ajánlati kötöttség
meghosszabbítása esetén annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig. Ha az
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, azajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg,
kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.
ld. II.1.4. pontot
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. sz. részszempont: ár – fordított arányosítás 2-3. sz. részszempont: arányosítás (ME útmutatója a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás) 4. sz. részszempont: Hátrányos
helyzetű mv-ók – 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
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő
nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata
kötelező)2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V.
törvény 9. §), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
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- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további
információ a KD-ban) – szakmai ajánlat,
- Organizációs tervet (szakmai ajánlat),
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap),
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap),
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése (adott esetben),
- meghatalmazás (adott esetben),
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap),
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap),
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap),
- nyilatkozat üzleti titok EKR űrlap + indokolás,
- ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentum,
- nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása,
- szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolatban az értékelés alátámasztására,
- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata hátrányos helyzetű munkavállalókról, továbbá a hátrányos helyzetű
munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok (pl. életkor igazolására személyi igazolvány
másolata vagy más közokirat másolata).
- Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását.
3. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a meghatározott kártérítési limitű
felelősségbiztosítással rendelkezni.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók.
6. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
7. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.
8. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
12. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű
időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti.
Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi
határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
13. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2. pontjában
meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását, rendelkezésre állási nyilatkozatát (név,
képzettség/ végzettség, szakmai többlettapasztalat), a hátrányos helyzetű munkavállalók vonatkozásában az
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben név szerint kerüljenek megjelölésre; kerüljön bemutatásra,
hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi
rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak; a szerződés teljesítésével összefüggésben
(annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem
elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat);továbbá
szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban
történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata).
14. Szerződéskötési feltétel: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő
összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek
minimális kártérítési összege 80.000.000, - Ft/év és 20.000.000, - Ft/káresemény. Továbbá a nyertes ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell 1 fő szakemberrel, aki a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
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15. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák
be.
16. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
• Organizációs terv (indikatív)
(Részt a KD-ban)
Ld.kar.korl miatt a II.1.4. pont
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Pécsi Tudományegyetem (12835/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Boglárka
Telefon: +36 301866605
E-mail: bosnyak.boglarka@pte.hu
Fax: +36 72501671
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.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/EKR000579922022/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/EKR000579922022/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: Oktatás, kutatás, egészségügy
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:
Meteorológiai szolgáltatás a PTE SZBKI részére
Hivatkozási szám: EKR000579922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

602

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőgazdasági termőhelyek klíma és talajállapotának megfigyelésére alkalmas mérőhálózat kiépítése,
üzemeltetése adatszolgáltatás keretében. Ennek során 4 db meteorológiai állomás kiépítése Ajánlatkérő
által meghatározott három telephelyén, a szerződés ideje alatt folyamatos adatfelvétel, - és szolgáltatás.
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 megvalósítandó szolgáltatás műszaki tételei egymással
összefüggenek, szorosan egymásra épülő funkcionális egységet alkotnak,
annak részekre bontása nem egyeztethető össze a műszaki-szakmai és gazdasági észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Meteorológiai szolgáltatás a PTE SZBKI részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 1. 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4. -Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
2. 7634 Pécs, Szentmiklós d. 1.- Szent Miklós hegy
3. 8257 Badacsonyörs Füredi út 49. - Varga pincészet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Mezőgazdasági termőhelyek klíma és talajállapotának megfigyelésére alkalmas mérőhálózat kiépítése,
üzemeltetése adatszolgáltatás keretében 4 db meteorológiai állomás kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás M/2. alkalmassági követelményében előírt szakember 36 hónap feletti
többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 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: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során
következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
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Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az nyilatkoznia kell arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be.
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. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 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 az Ajánlattevő tekintetében nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő -az ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése
alkalmazandó! 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.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel
ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján felhívott
ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania
az ajánlati felhívás feladásától számított utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért,
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, éves bontásban, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a P1.) követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy
az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
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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 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.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás P1) pontjában meghatározott
alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre,
az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ennek a követelménynek közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg, illetve a közös ajánlattevők közösen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a
közbeszerzés tárgyából (meteorológiai szolgáltatás) származó– általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó
14.500.000,- Forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat
éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább
3 darab meteorológiai mérőállomás üzemeltetéssel egybekötött adatszolgáltatására vonatkozó referencia
szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, megjelölve:
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve),
— a szolgáltatás tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) és az ellenszolgatás összege,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelmények körében előírt referenciák egy vagy több szerződéssel is igazolhatók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő
a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett
adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell
megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett
szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
M2) A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében mutassa be azt a szakembert (név, képzettség /
végzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével), akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában
bemutatott, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli az eljárást
megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény
megnevezését, a szakember nevét, a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában),
vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában (űrlap);
b) az M2) alkalmassági előírás vonatkozásában bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz,
amely tartalmazza a szakember nevét, a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölését,
annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő
szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható
legyen, a szakember végzettségét/képzettségét, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt
alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását, továbbá a szakember nyilatkozatát arra
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vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben,
az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a
szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná;
c) a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata.
Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek
az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát)
szükséges az ajánlatában benyújtania. A szakmai tapasztalat részletes bemutatásának időtartamát év/
hó bontásban kell tartalmaznia, oly módon, hogy az előírt minimum gyakorlati idő (36 hónap) abból
megállapítható legyen. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján az Ajánlatevő csatolja a
vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási
rendszertanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú intézkedéseinek egyéb bizonyítékát.
M4) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján az Ajánlatevő csatolja a
információbiztonság-irányítási rendszer tevékenységre kiterjedő ISO 27001 vagy ezzel egyenértékű
környezetközpontú irányítási rendszertanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű környezetvédelmi
intézkedések egyéb bizonyítékát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónap)
szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciákkal,
melyből legalább 3 darab meteorológiai mérőállomás üzemeltetéssel egybekötött
adatszolgáltatására vonatkozó referencia. Egy darab meteorológiai mérőállomás üzemeltetése alatt
legalább 6 hónapnyi folytonos adatszolgáltatási tevékenységet ért az ajánlatkérő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú agrármérnök vagy
ezzel egyenértékű végzettségű, legalább 36 hó meteorológiai és/vagy talaj szonda fejlesztési és/vagy
üzemeltetési tapasztalattal rendelkező, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 14001 tanúsítvánnyal.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 27001 tanúsítvánnyal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Ajánlati biztosíték összesen 300.000 Ft. Az ajánlattevők
az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg benyújtani kötelesek. Az ajánlati
biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség időtartamáig,
illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlati
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető. Fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11731001-23135378-00000000 számú bankszámla. A közlemény rovatban jelen eljárás számát és az
átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A befizetés igazolásának módja bankszámlára
történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank
által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézményi garancia
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vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi
intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
ajánlatban csatolása kötelező. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 100,000000%-ban a 2020-1.1.2-PIACIKFI-2021-00216 kódszámú pályázati forrásból egyenlíti ki. Amennyiben a vételár mértéke meghaladja
Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezetét és Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75 § (2) bek. b) pontja alapján
nem nyilvánítja az eljárást eredménytelenné, Ajánlatkérő jogosult más forrás terhére pótfedezet
bevonására. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla
ellenértékét –az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) figyelembevételével
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése
szerint 30 naptári napon belül banki átutalással fizeti meg.
A számla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított
teljesítésigazolás, melynek kiállítására a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.
A késedelmi kamat megállapítása a Ptk.6:155.§-a alapján történik.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzés
eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet
részére, mely nem minősül átlátható szervezetnek. A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező
szerződés-tervezet tartalmazza.
Felek a számla kiegyenlítése során figyelembe veszik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésre figyelemmel nem teszi lehetővé 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:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult a
szerződés rendelkezéseinek megfelelően az adott részszámlához tartozó munkarész Ajánlatkérő általi
elfogadását követően, az alábbiak szerint:
- 1. részszámla: Az eszközök leszállítása, telepítése, üzembehelyezése, a helyszíni oktatások megtartása
(50%)
- 2. részszámla: 1. mért negyedév (10%)
- 3. részszámla: 2. mért negyedév (10%)
- 4. részszámla: 3. mért negyedév (10%)
- végszámla: 5. mért negyedév és végteljesítés, a mérés leállítása (10%)
Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által
az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás
alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla
összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az
Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés 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
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
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Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.
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: 300000
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11731001-23135378-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A befizetés igazolásának módja
bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás
esetén a bank által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. A közlemény rovatban jelen eljárás
számát és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. Az ajánlati biztosíték pénzügyi
intézményi garancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő
nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2)
bekezdésében foglaltakat.
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:
Legjobb ár-érték arány. Az 1. értékelési részszempontok esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési
részszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bekezdése
szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn
belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró
döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést
az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni, azzal, hogy a szerződés nem
köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének
napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
3) Formai előírások: a KD útmutatóban. A KD elektronikusan elérhető: http://ekr.gov.hu/
4) Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6), 114. § (6) és a KD-ban foglaltak az irányadók.
5) Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
6) 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.
7) Az ajánlatnak az ajánlatkérő által az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusan űrlapként
létrehozott felolvasólapot mintát is tartalmaznia kell, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni.
8) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése
szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
9) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
10) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 114./A § -ára figyelemmel az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)- k) és m) pontokban foglalt kizáró okok hiányáról az EKR rendszeren keresztül.
11) Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben be kell nyújtani a Kbt. 66.§ (6) bekezdés és a Kbt. 65. § (7) bekezdés
tekintetében tett nyilatkozatát (nemleges tartalommal is!).
12) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6)
bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
13) Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
14) A Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a közbeszerzési eljárásban
történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
15) Jelen közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt
eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint.
16) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában
foglaltakat.
17) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen
felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat.
18) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb.
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
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Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
19) Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
20) Ajánlatkérő nevében eljáró FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám: 00952)
21) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. tv. (jelen felhívásban: „Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet (jelen felhívásban: „Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó
jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentumban találhatók.
22) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírására
kizárólag Ajánlatkérő címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs, Szántó Kovács
János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló
tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Recsk Nagyközségi Önkormányzat (12687/2022)
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: Recsk Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729222210
Postai cím: Kossuth Lajos Út 165.
Város: Recsk
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3245
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: jaszberenyi@t-online.hu
Fax: +36 36478022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.recsk.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/EKR000557322022/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/EKR000557322022/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:
Külterületi út fejlesztése Recsken
Hivatkozási szám: EKR000557322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

614

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelenleg töredezett, megsüllyedt burkolatú aszfaltút szélessége 4 méter. Kétoldali teherbíró padkával
készül a felújítás 10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizációból. Az útfelújítás tervezett rétegrendje:
- 5cm vtg. AC11 kopóréteg,
- 4 cm It-40 itatott aszfaltmakadám kötőréteg,
- 0-20 cm vtg. martaszfalt kiegyenlítő réteg,
- meglévő burkolat.
A felújítással érintett útszakasz teljes hossza: 1.949 méter
A felújítással érintett útszakasz teljes felülete: 7.796 m2
A burkolat kétoldali 2,5%-os oldaleséssel rendelkezik.
A felújtással érintett út az e-UT 03.01.13 számú, „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ
kiegészítése)” című Útügyi Műszaki Előírás szerint, Szántóföldi gyűjtőút kategóriában a vt= 20 km/h
tervezési sebességnek megfelelően, 5 m koronaszélességgel került megtervezésre.
A beruházást a jelen felhívás III.1.7. pontjában rögzítettek alapján két fázisban szükséges elvégezni,
melyhez kapcsolódóan a műszaki dokumentumok ennek megfelelően - két fázisra bontva - kerültek
kiadásra a további közbeszerzési dokumentumok részeként.
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): Tekintettel arra, hogy a kivitelezés műszaki és funkcionális
egységet képez, egymásra épülő munkafolyamatokból áll, ezért az építési beruházás nem osztható
úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A feladat megvalósítására
gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt észszerűtlen lenne különböző
gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. Továbbá egységes kivitelezés hiányában a jótállási
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és szavatossági igények érvényesítése is jelentős akadályokba ütközhet. Részajánlat megtételére – az
ismertetett indokokra tekintettel – nincs lehetőség.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi út fejlesztése Recsken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3245 Recsk 0302. HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg töredezett, megsüllyedt burkolatú aszfaltút szélessége 4 méter. Kétoldali teherbíró padkával
készül a felújítás 10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizációból. Az útfelújítás tervezett rétegrendje:
- 5cm vtg. AC11 kopóréteg,
- 4 cm It-40 itatott aszfaltmakadám kötőréteg,
- 0-20 cm vtg. martaszfalt kiegyenlítő réteg,
- meglévő burkolat.
A felújítással érintett útszakasz teljes hossza: 1.949 méter
A felújítással érintett útszakasz teljes felülete: 7.796 m2
A burkolat kétoldali 2,5%-os oldaleséssel rendelkezik.
A felújtással érintett út az e-UT 03.01.13 számú, „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ
kiegészítése)” című Útügyi Műszaki Előírás szerint, Szántóföldi gyűjtőút kategóriában a vt= 20 km/h
tervezési sebességnek megfelelően, 5 m koronaszélességgel került megtervezésre.
A beruházást a jelen felhívás III.1.7. pontjában rögzítettek alapján két fázisban szükséges elvégezni,
melyhez kapcsolódóan a műszaki dokumentumok ennek megfelelően - két fázisra bontva - kerültek
kiadásra a további közbeszerzési dokumentumok részeként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M.2. pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szüks. gyakorlati időn felüli többlet szakmai tap. (hónap mértékegységben)
legkedvezőtlenebb: 0 legkedvezőbb: 24 10
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0;
legkedvezőbb: 24 10
3 A teljesítés során bármely 24 órás periódusban alkalmazott egybefüggő teljes útlezárás maximális
időtartama (óra mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 12 óra; legkedvezőbb: 6 óra 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-7.2.1.1-21; azonosító: 3313601726
II.2.13) További információ
1.) "A felhívás III.1.3.) M.2. pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szüks. gyakorlati
időn felüli többlet szakmai tap. (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0 legkedvezőbb: 24"
ÉSZ esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M2) alkalmassági követelményre bemutatott
szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felül vagy az MV-KÉ jogosultság megszerzését követően.
A többlet szakmai tapasztalat a hivatkozott jogosultság megszerzését követően, vagy a hivatkozott
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat rendelkezésre állását követően indul
és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz
megajánlást, akkor az adott ÉSZ vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többlet szakmai tapasztalatra
tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
2.) "Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:
0; legkedvezőbb: 24" ÉSZ alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 24 hónap alapjótálláson felüli
többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást –azaz az általa
vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 24 hónapos időtartamával– akkor tárgyi ÉSZ
vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése
alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb)
vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
3.) "A teljesítés során bármely 24 órás periódusban alkalmazott egybefüggő teljes útlezárás maximális
időtartama (óra mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 12 óra; legkedvezőbb: 6 óra" ÉSZ esetében AK a
következőket értékeli: AK számára a szerződés alapján megvalósítandó építési beruházás minőségéhez
hozzájárul, ha a teljesítés időszaka alatt az utat korlátozásoktól minél inkább mentesen használhatják
az érintett ingatlantulajdonosok, erre való tekintettel a teljes útlezárás időtartama nem haladhatja meg
egyetlen 24 órás periódusban sem az egybefüggő 12 órát. A 6 órás időtartamra tett megajánlás a Kbt.
77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még
kedvezőbb (alacsonyabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis
10 – számú pontot ad. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján 12 óránál kedvezőtlenebb (hosszabb) az adott
ajánlati elem nem lehet, mert az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Teljes útlezárás alatt AK a következőket érti: a közút oly mértékű elkorlátozása, amelynél a járműforgalom
számára alkalmas útfelület nem marad.
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4.) Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési véghatáridő az építési munkaterület átadásának napját követő
naptól számított 330. naptári nap, azzal, hogy nyertes AT köteles az 1. fázist legkésőbb a munkaterület
átadásától számított 45. naptári napon befejezni, mely részteljesítési határidő tekintetében nyertes
ajánlattevő előteljesítésre jogosult. A III.1.7. pontban előadottakra tekintettel AK a 2. fázis megvalósítására
legkésőbb akkor ad megrendelést, ha számára a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó Támogató Okiratban
foglalt Támogató az 1. fázis alapján benyújtott elszámolásnak megfelelő támogatást pénzügyileg
teljesítette. A 2. fázis teljesítésére vonatkozó részteljesítési határidő a külön megrendeléstől számított 45.
naptári nap azzal, hogy nyertes AT előteljesítésre jogosult.
5.) AK kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés
hatálybalépésére legfeljebb annak aláírásától számított fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek
szabadulnak a szerződési kötelemből.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek
ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – 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) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő Kr. 17.§ (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a
részletes leírását.
A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap
kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben cégügyben
el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az elektronikusan kitöltött
változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény
kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. Amennyiben az AT vonatkozásában nincsen folyamatban
változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a nemleges nyilatkozatot csatolni kell az ajánlatban.
A Kr. 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen
felhívásban előírtak szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
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A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII .19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet), valamint az öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§-a is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kr. 26.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy: a gazdasági szereplő legyen bejegyezve
a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kr. 26.§ (2) bekezdése alapján az előírt
követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az alkalmasság igazolható a Kr. 19. § (1) bekezdés c)
pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta
eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja a nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kr. 19.§ (6) bekezdése alapján ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a P1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény
és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az
ajánlatkérő a P1) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
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A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11)-(12) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése és 69. § (11a) bekezdése az eljárásban
irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
ha
P1) a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha
tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét,
a közbeszerzés tárgya (útburkolatépítés és/vagy -felújítás és/vagy -szélesítés) szerinti - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 80.000.000.- Ft-ot attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek - amely értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az alkalmasság igazolható a Kr. 21. § (2) bekezdés a)
pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetésével. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján AK a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kr. 23. §-a szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, a teljesítés kezdő
és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal) és
helyét, a Megrendelő nevét és székhelyét, a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét
és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján AK az itatott aszfaltmakadám kötőréteg és a kopóréteg elhelyezését a
közbeszerzés tárgya szempontjából alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért előírja, hogy az ezzel
kapcsolatos építési beruházási elemet maga az AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők
egyike végezze. Erre tekintettel a referenciákra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához az AT nem
támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat sem végezheti alvállalkozó.
M2) Az alkalmasság igazolható a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük,
illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság igazolására be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:
1.) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről ("Nyilatkozat bemutatott
szakemberekről" űrlapon).
2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt végzettséget
illetve képzettséget igazoló dokumentumait.
3.) Szakmai tapasztalatot egyértelműen, év, hónap bontásban igazoló, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot, mely tartalmazza annak a szervezetnek a megjelölését,
amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll, továbbá amennyiben a szakember rendelkezik érvényes jogosultsággal, annak a
névjegyzéki jelölését és kamarai nyilvántartási számát, valamint a jogosultság megszerzésének időpontját.
4.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot,
mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy AT nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében az AT által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő
jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: A szakmai gyakorlatnak minősülő
projektek időtartamát év/hó megjelöléssel kell megadni! A minimumkövetelmény szerinti időtartamban
előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében
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fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül
többszörös szakmai tapasztalati időnek. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész
hónapként kerül figyelembe vételre.
Az AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ha az alkalmasság igazolására bemutatott
szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor
azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia
kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározottaknak az AT megfelel.
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen,
elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége
az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy végzettségét, illetve képzettségét
igazoló irat benyújtása, valamint a jogosultság megszerzéséhez bemutatott szakmai tapasztalat
ismertetése nem szükséges!
AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az
ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő
megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M2) alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése
szerint már az ajánlatok Kbt. 69.§ (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az AT-ket az érintett
alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként
be kell nyújtani!
M1)-M2) alkalmassági követelmények tekintetében irányadó rendelkezések továbbá:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) - (2) bekezdése irányadó.
A Kbt. 65. § (6) valamint (11) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.
M2) alkalmassági követelmény tekintetében irányadó rendelkezések továbbá:
A Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdése.
Az M1) alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
M1.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, az
előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább egy darab, 5.000 m2 felületen kivitelezett
útburkolatépítést és/vagy -felújítást és/vagy -szélesítést tartalmazó építési referenciával.
M1.2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, az
előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább egy darab olyan útburkolatépítést és/
vagy -felújítást tartalmazó építési referenciával, melyben az e-ÚT 06.03.22 számú útügyi műszaki előírás
szerinti hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti réteg került alkalmazásra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
M2) nem rendelkezik 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009 . (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó
mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével
és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai
tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX .15.) Korm. rendeletben előírtakat és az
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építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak.
M2) alkalmassági követelmény tekintetében irányadó rendelkezések továbbá:
Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia
kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő
kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő az M2) alkalmassági minimumkövetelményben előírt jogosultsággal egyenértékű
jogosultságot is elfogad.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári
nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben,
a kötbér maximuma: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a.
A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. §-a alapján, a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan
okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékben.
Jótállási biztosíték: a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
igényekre a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 4%-a. A jótállási
biztosítéknak az Ajánlatkérő által meghatározott alapjótállás (24 hónap) + a nyertes ajánlattevő által tett
többletmegajánlás időtartamáig kell rendelkezésre állnia.
Jótállás időtartama: Ajánlatkérő által meghatározott alapjótállás 24 hónapos időtartamának, valamint a
nyertes ajánlattevő által tett többletvállalás időtartamának az összege.
Teljesítési biztosíték: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként
a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 4%-ának megfelelő
mértékben.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő a szerződés ellenértékét részben a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt keretében kapott
támogatói okirat alapján megítélt támogatásból finanszírozza (Projekt azonosító: 3313601726). A
szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 95 %. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás
pénzneme magyar forint (HUF).
A Vállalkozó négy részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint:
1 FÁZIS:
1. részszámla: a kivitelezés 15 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-a
mértékben.
2. részszámla: a kivitelezés 40 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a
mértékben.
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3. részszámla: a kivitelezés 55 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-a
mértékben. A 3. részszámla benyújtásának feltétele a műszaki dokumentációban meghatározott 1. fázis
teljesítése.
2. FÁZIS
4. részszámla: a kivitelezés 80 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a
mértékben.
Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a
mértékben.
Ajánlatkérőnek a 2. FÁZIS megrendelésére a szerződéstervezetben foglaltak szerint legkésőbb akkor
nyílik módja, ha az 1. FÁZIS ellenértékével a fentebb hivatkozott támogatói okiratban foglaltak alapján
a Támogató irányába elszámolt, és Támogató az ennek alapján Ajánlatkérőnek járó támogatási részt
pénzügyileg teljesítette Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy bár mindent
megtesz a mielőbbi elszámolás és támogatás kifizetés érdekében, de a támogatástartalom részére történő
megfizetése az ellenőrzési körén kívül esik.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után van
lehetőség.
Tartalékkeret: nincs.
Előleg: az összesített nettó ajánlati ár 5%-a. Az előleget a 3. részszámlából kell elszámolni, így azt ennek
megfelelően az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. Előleg fizetésére a 322/ 2015. Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint, előlegbekérő alapján, az építési munkaterület átadástól számított 15
napon belül kerül sor, amelyről a kifizetést követően szükséges az előlegszámlát kiállítani.
Az építési munka nem építési hatósági engedély köteles. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat
Megrendelő részére Áfa tartalommal együtt kell kiállítani. Az Ajánlatkérő belföldi adóalany. Az eljárásban a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdése és 6.155. § (1) bekezdése is irányadó.
Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-a alapján elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi
lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A munkák megvalósításához, valamint a hibák kijavításához esetlegesen a jövőben szükséges engedély,
hatósági hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői állásfoglalás, stb. beszerzése a Vállalkozó feladata.
A szükséges szakfelügyeletek biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.
Vállalkozó a kivitelezés során kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.)
Korm. rendeletnek megfelelően jár el, szükség esetén az abban foglalt engedély megszerzése, szerződés
megkötése, és az azokkal járó költség a Vállalkozót terheli, azzal, hogy a régészeti leletek mentésével
kapcsolatos költségek nem Vállalkozót terhelik.
A kivitelezési munkákat fokozott elővigyázatossággal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigorú
betartása mellett, a környezetben lévő ingatlanok lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megoldani.
A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe
vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek.
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Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és
azok költségei is őt terhelik.
A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható lehatárolását,
ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos
tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros
környezeti hatás okoz.
Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgáltatott), a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítását
a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő utasítása szerint, a
Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
mások személyét vagy vagyonát.
A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel
rendelkező, rendezett lerakóba kell elszállítani, és be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KVvM együttes
rendeletet.
Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetet megépíteni,
helyszínen tartani és elbontani, valamint az összes technikai eszközt és munkahelyi berendezést telepíteni
és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről eltávolítani és az eredeti állapotot helyre kell állítani.
A munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok kialakítása a
Vállalkozó feladata, és költsége.
A felhasznált energia, víz, stb . mennyiséget a Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni,
amennyiben szükséges, az almérők felszerelése is a Vállalkozó költsége.
Az építés ideje alatt az építési területtel határos ingatlanok megközelítését biztosítani kell. A teljes
útlezárás időtartama egyetlen 24 órás periódusban sem haladhatja meg a 12 órát.
Az érintett közútkezelőt és közmű üzemeltetőket a munkaterület átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni.
Az érintett közműkezelőktől az építés időtartamára szakfelügyeletet kell kérni.
A Vállalkozó köteles betartani és végrehajtani a közműkezelői hozzájárulások és a műszaki dokumentáció
által tartalmazott kikötéseket, az ezen feladatokból adódó költségeket a Vállalkozó viseli.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott szerződéstervezet tartalmazza!
A teljesítéssel kapcsolatos szavatossági kötelezettségekre irányadó a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/05 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rend. 15. §-a.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
a 1132/5001/23/13/2021. iktatószámú, 3313601726 projektazonosító számú támogató okirathoz
kapcsolódóan 2022. június 14. napján módosítási kérelmet nyújtott be a projekt fizikai befejezési
határidejének módosítása vonatkozásában, az eredetileg 2022.12.31-ben megjelölt határidő 2023.06.30.
határidőre történő módosítása érdekében. A tárgyi közbeszerzési eljárás nyomán kötött vállalkozási
szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Támogató a fentiek szerinti módosítási kérelmet jóváhagyja.
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:
Ár értékelési szempont és útlezáráshoz kapcsolódó értékelési szempont: fordított arányosítás; további
értékelési szempontok: egyenes arányosítás. Részletesen lásd további közbeszerzési dokumentumok!
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő
köteles - a feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel - a szerződés hatálybalépését követően a
szerződésben meghatározott időpontig építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. Amennyiben a felelősségbiztosítás nem áll rendelkezésre a szerződésben meghatározott
határidőn belül, azt Ajánlatkérő a szerződéstől való elállásnak tekinti.
2. AK az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót.
3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
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4. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak az árazott tételes
költségvetést tekinti. A szakemberhez kapcsolódó értékelési részszempontra tett megajánlás igazolására
már az ajánlatban be kell nyújtani a Felhívás III.1.3. M2) pontja szerinti dokumentumokat és a "Nyilatkozat
bemutatott szakemberekről" szóló űrlapot. Fokozottan felhívja AK az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (9) és (9a)
bekezdésében foglaltakra!
5. Az AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus
űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel és cégszerűen aláírt .pdf formátumban kell benyújtani.
A Kbt. 41/A. §-a bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó. E körben kifejezetten felhívja Ajánlatkérő a
figyelmet arra, hogy nem fogad el olyan dokumentumot az ajánlat részeként benyújtva, melyre az aláírás képként
került beillesztésre!
6. Az AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6)
bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági
nyilatkozata.
7. A szerződés teljesítése során építőipari tevékenységre kiterjedő érvényességű ISO 9001:2015 tanúsítvány
vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány, illetve intézkedések alkalmazása szükséges, ezek rendelkezésre állása
szerződéskötési feltétel, amennyiben nem állnak rendelkezésre, azt AK a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.
8. FAKSZ: Földesiné Töpper Ilona, lajstromszám: 00221.
9. Az elkészült munkarészek megfelelőségének igazolása érdekében Vállalkozó(k)nak kötelessége elkészíteni
a Mintavételi és Megfelelőség igazolási Tervet (MMT) és azt a Megrendelő képviselőjével jóvá kell hagyatni, a
kivitelezés csak jóváhagyott MMT alapján kezdhető meg.
10. Minden beépítésre kerülő anyagnak a megfelelőségét érvényes ÉME engedéllyel vagy a teljesítmény
nyilatkozattal és ahhoz tartozó ETA, vagy NMÉ tanúsítással kell igazolni.
11. A különböző munkafolyamatokra Technológiai Utasítást (TU) kell kidolgozni és jóváhagyásra be kell nyújtani
azokat Megrendelő részére. Megrendelő képviselője által jóváhagyott TU nélkül az építési munka nem kezdhető
meg!
12. Az építési napló vezetésénél az "Az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló 191/2009. (IX .15.) Korm.
rendelet előírásait be kell tartani!
13. Ajánlattevők az érintett helyszínt szabadon bejárhatják a rendelkezésre bocsátott, a műszaki dokumentáció
részét képező helyszínrajzok alapján, erre való tekintettel Ajánlatkérő külön helyszínbejárást nem tart.
14. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és
szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
15. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjáig a főbb munkanemeket bemutató pénzügyi-műszaki
ütemtervet benyújtani.
16. Tárgyi felhívás tekintetében, ahol AK a karakterkorlátozások miatt rövidíteni kényszerült:
AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, ÉSZ=értékelési szempont, GSZ=gazdasági szereplő.
17. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás nyomán kötendő
szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírásától számított fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek
szabadulnak a szerződési kötelemből.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Széchenyi István Egyetem (12957/2022)
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: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fódi Veronika
Telefon: +36 96135533
E-mail: fodi.veronika@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni.sze.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/EKR000889692022/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/EKR000889692022/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:
Pásztázó elektronmikroszkóp
Hivatkozási szám: EKR000889692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38511000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a GINOP-2.3.1-20-2020-00005 azonosítószámú projekt keretében pásztázó
elektronmikroszkóp beszerzésére
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 teljesítés nem osztható, műszaki és gazdasági szempontok
alapján az egy darab eszköz egy szerződésben való beszerzése indokolt. A beszerzendő áru egységes
felhasználása műszaki szempontból nem teszi lehetővé a részekre bontást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38511000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya 1 darab járműfejlesztési és számos egyéb tudományterületen hasznosítható a pásztázó
elektronmikroszkóp, mely a különböző anyagok mikroszerkezeti analíziseiben a leképezésnek és a kémiai
elemazonosításnak az egyik legfontosabb eszköze.
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Az eszköznek egy modern, kutatói felhasználású, felhasználóbarát pásztázó elektronmikroszkópnak kell
lennie, amely az alábbi paraméterekkel rendelkezik:
Elektronoptikai oszlop
- Wolframkatódos, 3 lencsés rendszerű elektronoptikai oszlop automatikus vezérléssel
- LaB6 katód rendszer
- Minimális felbontás 30kV gyorsítófeszültség esetén nagyvákuumban SE detektorral: 2.0nm
- Minimális felbontás 30kV gyorsítófeszültség esetén közepes vákuumban SE detektorral: 3.0nm
- Gyorsítófeszültég minimális tartománya: 200V – 30 kV között, legfeljebb 10V lépésekben állítható
- Az oszlop szoftveres vezérlése rendelkezik olyan funkcióval, amely automatikusan centrálja az
elektronnyalábot az aperturában.
- Pásztázott terület elforgathatósága (Scan rotation) 360 fok
- Bővítési lehetőség nyaláblassító („sample bias” rendszerrel
- A mikroszkóp képezzen le min. 6mm átmérőjű látómezőt a tárgysíkban 8,5mm munkatávolság mellett
- Nagyítástartomány minimum: 5x – 1.000.000x, fokozatmentesen állítható
Vákuumrendszer:
- Nagyvákuumú mód turbómolekuláris szivattyúval megvalósítva, min. 10-5 Pa
- Közepes vákuumú mód min. 10-273 Pa között beállítható
Kamra
- Előre kihúzható ajtó
- Kamra belső átmérő: min. 310 mm
- Betehető minta magassága: min. 100mm
Tárgyasztal
- 5 tengelyű mintatartó, minden tengely motorizált
- X,Y,Z irányú mozgástartomány minimum X=100 Y=80 Z=35 mm
- Döntés: -10....90 fokban, forgatás 360 fokban
- Mozgatások ismétlési pontossága minimum 2 µm
- Joystick vezérlés
Detektorok
- Hagyományos, változtatható rácsfeszültségű Everhart-Thornley SE (vagy azzal egyenértékű) detektor
- 5 szegmenses visszaszórt elektron detektor
- Kaszkád áram detektor az alacsonyvákuum módhoz (C2D detektor)
- Energiadiszperzív, visszahúzható röntgendetektor: min. 30mm2 SDD detektor min. 129 eV felbontással,
szoftverrel, pont elemzés, elemtérkép készítés
Vezérlés, kiegészítők
- Infravörös kamravizsgáló kamera
- Asztali panel a fő funkciók beállításához, külön nagyítás, fókusz, kontraszt, fényerő, stigmátor
forgatógombokkal
- Képformátumok: bmp, tiff, jpeg
- Auto-fókusz, auto-stigmátor funkciók
- Vezérlő számítógép Windows 10 operációs (vagy azzal egyenértékű) rendszerrel
Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza az áruk helyszínre történő szállításának és a helyszínen történő
beállításának, tesztelésének költségeit, 4 fő kezelőszemélyzet a beállítást és beüzemelést megelőző,
betanításának költségeit a szükséges időráfordítással.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az eszköz mintaáram (probe current) tartományának felső határa (min. 2µA max. 5 µA) 10
2 2. Az eszköz pásztázási felbontása a látómezők összefűzése (stiching) nélkül (min. 67.108.864 pixel –
max. 768.000.000 pixel) 5
3 3. Aperturacsere és minden egyéb beállítás nélküli, egyszerű váltás a kétféle vákuum mód között (Igen/
Nem) 5
4 4. A tárgyasztal terhelhetősége (min. 2 kg- max. 5 kg) 5
5 5. Az eszköz analitikai munkatávolsága (min. 8,5 mm- max. 10 mm) 10
6 6. Tartozék olyan mintatartó, amely beépített tájoló markerekkel rendelkezik és azonos szoftver
platformon belül lehetővé teszi korrelatív elektronmikroszkópos képek fotózását a meglévő Axio
Imager .. 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
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-2.3.1-20-2020-00005 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
II.2.5. ) pont 6. értékelési szempont teljesen: 6.Tartozék olyan mintatartó, amely beépített
tájoló markerekkel rendelkezik és azonos szoftver platformon belül lehetővé teszi korrelatív
elektronmikroszkópos képek fotózását a meglévő Axio Imager mikroszkóppal együttműködve (Igen/Nem)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban
foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alatt, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja
szerinti kizáró okok.
Változásbejegyzésre vonatkozóan EKR űrlapon megtett nyilatkozat nyújtandó be az ajánlat részeként.
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. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
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.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.
(X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a felhívás feladását
megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak bemutatása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő által megtett
nyilatkozattal, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján 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.) Korm. rendelet 23.§-a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni a követelményeket.
Kéjük, hogy a nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe,
&#61485; a teljesítés ideje (annak kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint megadva),
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&#61485; a szállítás tárgya,
&#61485; a szállítás mennyisége, továbbá
&#61485; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél
közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen
szerződő felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok)tárgya és mennyisége az adott
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis Ajánlatkérő csak és
kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi
figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
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 nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(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. Az előírt
gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 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 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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak
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megfelelően teljesített legalább egy 1 darab nagyfelbontású pásztázó elektronmikroszkóp szállítására
vonatkozó referenciával.
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 korábbiközbeszerzési 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. Ajánlatkérőebben 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.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint történik.
Ajánlatkérő előleg igénylésének, valamint részszámla benyújtásának lehetőségét nem biztosítja.
Ajánlatkérő 1 darab számla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Finanszírozás: a GINOP-2.3.1-20-2020-00005 azonosítószámú projektből. A támogatás intenzitása az
elszámolható költségek tekintetében: 100,000000 %.
Késedelmi kötbér: a nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap, max.: a nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a
Jótállás: 24 hónap.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé 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
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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: 2022/07/06 (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
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Datum: 2022/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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
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:
Legjobb ár-érték arány, ár szempont: fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontokok: 1.,2.,4.,
egyenes arányosítás, 5.:fordított arányosítás, 3. és 6.: pontozás
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 Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
2.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
3.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára:
0–10. Ajánlatkérő az Ár kritérium esetén a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési
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Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított
arányosítás, a 1.,2.,4. Minőségi kritériumok tekintetében az ajánlatok a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához készített útmutatója szerinti
(egyenes) arányosítással, az 5. Minőségi kritérium tekintetében (fordított) arányosítással, a 3. és 6. Minőségi
kritériumok esetében: a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60.
számában megjelent Útmutató 2. számú melléklet B. pontkiosztás módszere A1. pontja szerinti pontozással
kerülnek elbírálásra.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5.) 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.
6.) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balog Tímea (lajstromszám: 00035)
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
10.) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a
kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő
erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján tárgyi eljárásban az egylépcsős bírálat szabályait alkalmazza.
12.) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak
a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
13.) Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a KD szerint, mely tartalmazza a megajánlott
eszköz leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az Ajánlatkérő által előírt minimális
paramétereknek való megfelelés (KD Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve,
cégszerűen aláírva). A műszaki adatok hitelességét gyártói specifikációval szükséges igazolni.
Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő
termékek megajánlását tartalmazza.
14.) Kérjük ajánlattevőt, hogy ajánlatában csatolja nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése
szerinti tilalom vonatkozásában.
15.) A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Zselickisfalud Község Önkormányzata (12939/2022)
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: Zselickisfalud Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15399351114
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Zselickisfalud
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7477
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Tibor
Telefon: +36 82584024
E-mail: info@simonfaihivatal.hu
Fax: +36 82584025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zselickisfalud.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/EKR000737142022/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/EKR000737142022/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:
Zselickisfalud Község belterületi vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR000737142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232452-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A vízelvezetők teljes hossza: 4431 fm.
V1 jelű árok:
A falu központjától és a Szilvásszentmárton felé vezető útról érkező vizek árka. A felső szakasza meglevő
íves
mederelemmel van burkolva. Nagy mennyiségű vízre nem kell számítani, de a lakott terület mellett a
burkolás indokolt.
A belterület határáig a földárkot iszapolni kell.
Befogadója: Zselickisfalud 0104 hrsz. út útárka.
Érintett helyrajzi számok: 20, 19/3
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 34 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 116 fm.
A falu központjától és a Szilvásszentmárton felé vezető útról érkező vizek árka. Nagy mennyiségű vízre
nem kell
számítani, de a lakott terület mellett a burkolás indokolt. A belterület határáig a földárkot iszapolni kell.
Befogadója: Zselickisfalud 0104 hrsz. út útárka.
Érintett helyrajzi számok: 20, 19/3
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 477 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 218 fm.
V2‐1 j. árok:
A Fő u. középső szakaszának É‐>D irányú útárka, mely egy meglevő, tisztítandó zárt szakasszal csatlakozik
a V2 j.
árokhoz. A lakott terület mellett a burkolás indokolt.
Befogadója: V2 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/3, 98
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 20 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 88 fm.
V2‐2 j. árok:
A Fő u. középső és Déli szakasza közötti Iskola K‐>NY irányú utca É‐i útárka. A terepnek viszonylag nagy
esése van, de
a föld medrű árkon található 6 db meglevő bukó, mely az esés csökkentésére elegendő. Egy meglevő,
tisztítandó zárt
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szakasszal csatlakozik a V2‐1 j. árokhoz. A lakott terület mellett a burkolás indokolt a faluközpontban és az
árok végén
a Külső soron is.
Befogadója: V2‐1 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/3, 19/4, 134, 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 433 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 335 fm.
V2‐2‐1 j. árok:
A Fő u. középső és Déli szakasza közötti Iskola K‐>NY irányú utca D‐i útárka. A terepnek viszonylag nagy
esése van, de
a föld medrű árkon található 10 db meglevő bukó, mely az esés csökkentésére elegendő. Egy meglevő,
tisztítandó
áteresszel csatlakozik a V2‐2 j. árokhoz. A lakott terület mellett a burkolás indokolt, illetve a
faluközpontban és a
becsatlakozó Csonka sor útja alatti áteresz előtt és után is 5‐5 méteren.
Befogadója: V2‐2 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/4, 134
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 361 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 247 fm
V3 j. árok:
A Fő utca középső szakaszának NY‐i útárka. A templom utca útárkába csatlakozik, mely 40x40x10
mederlap burkolattal
van ellátva és kisebb javításokra szorul. A Fő utca keleti árkának becsatlakozásától (V3‐1 j. árok) burkolni
szükséges.
Befogadója: 64/1 hrsz Templom utca útárka
Érintett helyrajzi számok: 64/1, 98
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 539 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 272 fm
V3‐1 j. árok:
A Fő utca középső szakaszának K‐i útárka. Az út ezen oldalán, mivel meredek domboldal alján található
található és
nagyobb vízgyűjtője van, nagyobb vízmennyiséggel kell számolni, ezért végig burkolni kell.
Befogadója: V3 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 98
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 487 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 324 fm
V3‐1‐1 j. árok:
A Fő utca középső szakaszába csatlakozó árok a Templom utca D‐i útárka, melybe a Külső sor É‐i szakasza
is
belecsatlakozik.
Befogadója: V3‐1 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 98, 64/1, 64/2, 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 399 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 434 fm
V4 j. árok:
A Fő utca É‐i szakaszának NY‐i útárka. Kevés hely van az ároknak és nagy különbség van a két part között,
ezért keskeny
árokelem és magasítás is szükséges.
Befogadója: 34 hrsz. árok
Érintett helyrajzi számok: 64/1
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Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 35 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 196 fm
V5 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának útárka. Jelenleg is burkolt árok, melyen kisebb javításokat kell elvégezni.
Befogadója: 18 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 291 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 48 fm
V5‐1 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának K‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi részen
burkolni
szükséges.
Befogadója: V5 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 40 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 164 fm
V6 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának Ny‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi
részen
iszapolandó földárok.
Befogadója: 18 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 13 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 135 fm
V7 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának Ny‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi
részen
iszapolandó földárok.
Befogadója: 10 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 7 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 55 fm
V8 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának Ny‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi
részen
iszapolandó földárok.
Befogadója: 10 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 11 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 52 fm
V9 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának K‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi részen
burkolni
szükséges.
Befogadója: 19/4 hrsz. meglevő út alatti áteresze
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 84 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 63 fm
V10 j. árok:
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A Fő utca D‐i szakaszának K‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi részen
burkolni
szükséges.
Befogadója: 19/4 hrsz. meglevő út alatti áteresze
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 107 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 56 fm
V11 j. árok:
A Csonka sor szűk utcájának útárka.
Befogadója: 162 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 168
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 115 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 136 fm
Folytatás a II.2.13. pontban.
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): Tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a
szerződés teljesítésével kapcsolatos
egyéb szempontokat (a beszerzési igény, az ellátandó feladatok és a komplex projektfelelősség) is
figyelembe véve egyaránt
észszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés
több részre történő
ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Továbbá Ajánlatkérő
megállapította, hogy organizációs,
kiviteli tervezési, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes műszaki szerkezetet alkot a
beruházás, így a
részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. A fejlesztéssel érintett létesítmény
egységes műszaki
követelmények
szerinti megvalósítása szükséges. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a
beruházást megalapozó
felhívásban megfogalmazott célok és indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljes
körű elvégzésével
valósulhatnak meg az azonnali veszélyelhárítás szükségességének előtérbe helyezése mellett. A jelen
közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során megvalósítandó feladatok egymásra
épülnek, nem elválaszthatók. A
beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható,
hogy a részajánlattétel lehetővé
tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna a beszerezni
kívánt építési beruházás
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megvalósításának minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.
A részajánlattétel
lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem észszerű, tehát
összességében elmondható, hogy mind
költséghatékonyság, mind szakmai-műszaki szempontból történő egységes kivitelezés-koordinálás
szempontjából előnyös a részekre
bontás mellőzése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Zselickisfalud Község belterületi vízrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zselickisfalud
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A vízelvezetők teljes hossza: 4431 fm.
V1 jelű árok:
A falu központjától és a Szilvásszentmárton felé vezető útról érkező vizek árka. A felső szakasza meglevő
íves
mederelemmel van burkolva. Nagy mennyiségű vízre nem kell számítani, de a lakott terület mellett a
burkolás indokolt.
A belterület határáig a földárkot iszapolni kell.
Befogadója: Zselickisfalud 0104 hrsz. út útárka.
Érintett helyrajzi számok: 20, 19/3
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 34 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 116 fm.V2 jelű árok:
A falu központjától és a Szilvásszentmárton felé vezető útról érkező vizek árka. Nagy mennyiségű vízre
nem kell
számítani, de a lakott terület mellett a burkolás indokolt. A belterület határáig a földárkot iszapolni kell.
Befogadója: Zselickisfalud 0104 hrsz. út útárka.
Érintett helyrajzi számok: 20, 19/3
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 477 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 218 fm.
V2‐1 j. árok:
A Fő u. középső szakaszának É‐>D irányú útárka, mely egy meglevő, tisztítandó zárt szakasszal csatlakozik
a V2 j.
árokhoz. A lakott terület mellett a burkolás indokolt.
Befogadója: V2 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/3, 98
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 20 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 88 fm.
V2‐2 j. árok:
A Fő u. középső és Déli szakasza közötti Iskola K‐>NY irányú utca É‐i útárka. A terepnek viszonylag nagy
esése van, de
a föld medrű árkon található 6 db meglevő bukó, mely az esés csökkentésére elegendő. Egy meglevő,
tisztítandó zárt
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szakasszal csatlakozik a V2‐1 j. árokhoz. A lakott terület mellett a burkolás indokolt a faluközpontban és az
árok végén
a Külső soron is.
Befogadója: V2‐1 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/3, 19/4, 134, 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 433 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 335 fm.
V2‐2‐1 j. árok:
A Fő u. középső és Déli szakasza közötti Iskola K‐>NY irányú utca D‐i útárka. A terepnek viszonylag nagy
esése van, de
a föld medrű árkon található 10 db meglevő bukó, mely az esés csökkentésére elegendő. Egy meglevő,
tisztítandó
áteresszel csatlakozik a V2‐2 j. árokhoz. A lakott terület mellett a burkolás indokolt, illetve a
faluközpontban és a
becsatlakozó Csonka sor útja alatti áteresz előtt és után is 5‐5 méteren.
Befogadója: V2‐2 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/4, 134
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 361 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 247 fm
V3 j. árok:
A Fő utca középső szakaszának NY‐i útárka. A templom utca útárkába csatlakozik, mely 40x40x10
mederlap burkolattal
van ellátva és kisebb javításokra szorul. A Fő utca keleti árkának becsatlakozásától (V3‐1 j. árok) burkolni
szükséges.
Befogadója: 64/1 hrsz Templom utca útárka
Érintett helyrajzi számok: 64/1, 98
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 539 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 272 fm
V3‐1 j. árok:
A Fő utca középső szakaszának K‐i útárka. Az út ezen oldalán, mivel meredek domboldal alján található
található és
nagyobb vízgyűjtője van, nagyobb vízmennyiséggel kell számolni, ezért végig burkolni kell.
Befogadója: V3 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 98
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 487 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 324 fm
V3‐1‐1 j. árok:
A Fő utca középső szakaszába csatlakozó árok a Templom utca D‐i útárka, melybe a Külső sor É‐i szakasza
is
belecsatlakozik.
Befogadója: V3‐1 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 98, 64/1, 64/2, 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 399 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 434 fm
V4 j. árok:
A Fő utca É‐i szakaszának NY‐i útárka. Kevés hely van az ároknak és nagy különbség van a két part között,
ezért keskeny
árokelem és magasítás is szükséges.
Befogadója: 34 hrsz. árok
Érintett helyrajzi számok: 64/1
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Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 35 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 196 fm
V5 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának útárka. Jelenleg is burkolt árok, melyen kisebb javításokat kell elvégezni.
Befogadója: 18 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 291 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 48 fm
V5‐1 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának K‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi részen
burkolni
szükséges.
Befogadója: V5 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 40 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 164 fm
V6 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának Ny‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi
részen
iszapolandó földárok.
Befogadója: 18 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 13 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 135 fm
V7 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának Ny‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi
részen
iszapolandó földárok.
Befogadója: 10 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 7 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 55 fm
V8 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának Ny‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi
részen
iszapolandó földárok.
Befogadója: 10 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 11 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 52 fm
V9 j. árok:
A Fő utca D‐i szakaszának K‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi részen
burkolni
szükséges.
Befogadója: 19/4 hrsz. meglevő út alatti áteresze
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 84 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 63 fm
V10 j. árok:
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A Fő utca D‐i szakaszának K‐i útárka. Egy kis szakaszon burkolt, melyet jókarba kell helyezni, a többi részen
burkolni
szükséges.
Befogadója: 19/4 hrsz. meglevő út alatti áteresze
Érintett helyrajzi számok: 19/4
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 107 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 56 fm
V11 j. árok:
A Csonka sor szűk utcájának útárka.
Befogadója: 162 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 168
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 115 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 136 fm
Folytatás a II.2.
(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.2-1. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott
szakember jogosultsága megszerzéséhez előírt tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további
min. 0 max. 24 hó) MV-VZ 10
2 Az M.2-2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember jogosultsága
megszerzéséhez előírt tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 24 hó) MVM 10
3 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől
számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) 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: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-18-SO1-2021-00021
II.2.13) További információ
V12 j. árok:
A Csonka sor szűk utcájának útárka.
Befogadója: 162 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 168
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 82 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 29 fm
V13 j. árok:
A Fő utca É‐i szakaszának K‐i útárka. A lakott terület miatt burkolni szükséges.
Befogadója: 64/1 hrsz. meglevő árka
Érintett helyrajzi számok: 64/1
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 102 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 207 fm
V13‐1 j. árok:
A Templom utca kis szakasza, melynek nagy vízgyűjtője és szerepe az utca vízelvezetését tekintve nincs,
de a
rendezettség miatt iszapolni kell.
Befogadója: V13 j. árok
Érintett helyrajzi számok: 64/1
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 36 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 53 fm,
V14 j. árok:
A Templom utca kis mellékutcájának árka, mely hirtelen érkező nagy csapadékvizek esetén nem bírja a
terhelést, ezért
burkolása mindenképpen indokolt.
Befogadója: 64/2 hrsz. meglevő árka
Érintett helyrajzi számok: 79, 64/2
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 43 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 29 fm
V15 j. árok:
A Külső sor NY‐i útárka. Magántelek, jelöletlen árkához csatlakozik. A nagyobb mennyiségű víz az út másik
oldalára
esik, így itt burkolni nem szükséges.
Befogadója: 113 hrsz. jelöletlen árka
Érintett helyrajzi számok: 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 30 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 234 fm
V16 j. árok:
A Külső sor K‐i útárka. A nagyobb mennyiségű víz az út ezen oldalára esik, így az árok burkolása indokolt.
Befogadója: V15 árok
Érintett helyrajzi számok: 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 126 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 243 fm
V16‐1 j. árok:
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A Külső sor K‐i, rövid, D‐i irányba eső útárka. A nagyobb mennyiségű víz az út ezen oldalára esik, így az
árok burkolása
indokolt.
Befogadója: V16 árok
Érintett helyrajzi számok: 119
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 30 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 24 fm
V17 j. árok:
A település D‐i oldalán húzódó, zártkertek elérésére szolgáló út útárka. Az út egy része nemrég aszfalt
burkolatot
kapott, ami még inkább indokolttá teszi a meredek domboldal árkának burkolását. A nagy esés miatt
energiatörők
használata is elengedhetetlen.
Befogadója: 099 út útárka
Érintett helyrajzi számok: 099, 19/2, 089
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 239 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 547 fm
V18 j. árok:
A Fő utca É‐i szakaszának K‐i útárka. A lakott terület miatt burkolni szükséges.
Befogadója: 015/2 hrsz. meglevő árka
Érintett helyrajzi számok: 64/1
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama: 128 l/s
A vízelvezető teljes hossza: 228 fm
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) pontjának hatálya alá
tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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.
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
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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 felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési munka) 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.
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 felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben elért a közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési munka), nettó árbevétele összesen nem éri el 66
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
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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 legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt mélyépítési munka beruházásainak ismertetését,
legalább az alábbi tartalommal:
a) a teljesítés ideje és helye (az építési beruházás tárgyát képező munka megnevezése, mennyisége a
kivitelezés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megadásával),
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe,
c) a referencia tárgyát képező munka keretében kivitelezett beruházás pontos leírása
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. 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.
Egy adott szakember több rész vonatkozásában is megfeleltethető.
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
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 alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. és 24. §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
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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 mélyépítési munka kivitelezést igazoló referenciamunkával. 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.
A referenciának tartalmaznia kell legalább:
- árokburkolás készítését 3000 fm hosszon egy referencia munkából.
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 vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett 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-VZ jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet
rendelkezései szerint. 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.
M/2-2. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen
szerzett MV-M jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet
rendelkezései szerint. 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.
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) és (12) bekezdése irányadó.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak,
vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
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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 ajánlati biztosíték nyújtását írja elő.
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.
Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és
szerződéstervezetekben részletezettek szerint:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben
meghatározott bármely teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A
késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra
(nyertes ajánlattevő megajánlásától függően). A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes Ajánlattevő a meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan
okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A
meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30
%.
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 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.
Jótállás: A jótállás ideje a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követően kezdődik.
Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet és a közbeszerzési
dokumentumok iratanyagai tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenértékét, az építési munkák elvégzéséről szóló, a műszaki
ellenőr által igazolt, teljesítési igazolási jegyzőkönyv alapján kiállított számlát, a kézhezvételtől számított
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30 banki napon belül átutalással egyenlít ki. Megrendelő az alábbi ütemezésben jogosult résszámlákat és
végszámlát benyújtani:
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
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
első három 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
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(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/12 (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: 2022/07/12 (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
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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: 1.400.000,- Ft
A befizetés helye: Zselickisfalud Község Önkormányzata
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11743002-15399351
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 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; 2-3. részszempont egyenes arányosítás
módszere; 4. értékelési részszempont 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, szállítói finanszírozással.
Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 30%-nak megfelelő mértékben biztosítja előleg igénybevételének
lehetőségét. (Kbt. 135. § (9)
bek.)
4. 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;
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b. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően
a Kbt. 135. § (3)
bekezdése szerint.
5. 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 kamatot fizet.
6. 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.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Dobos Pál
Telefon: +36 70 366 7289
E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu
lajstromszám: 00848
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
9. Ajánlatkérő NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
11. Ajánlattevő szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. Korm.rend. 28. § (3)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
12. 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: ajánlattevő legalább 33.000.000,Ft/káresemény, 66.000.000,- Ft/év mértékű 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.
13. Ajánlatkérő Útmutatót készített az ajánlattevők részére, mely a közbeszerzési dokumentum részét képezi.
14. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás szabályai.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (12185/2022)
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: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000823892022/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/EKR000823892022/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:
Univerzális célú gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000823892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

661

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42990000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VP6-19.2.1.-40-5-21 kódszámú Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági
feladatainak ellátására
1. részajánlat: Csere-felépítményes rendszerű univerzális takarító célgép és téli-nyári adapterei 1 db
2. részajánlat: Csere-felépítményes rendszerű multifunkcionális célgép és téli-nyári adapterei 1 db
A leszállítandó gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve
az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak valamint
meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú
mellékletének 3.3.10.1.2. pontja alapján).
A nyertes ajánlattevő feladata mindkét részajánlat esetében a célgépek teljesítési helyszínre történő
szállítása és forgalomba helyezése, a használatához kapcsolódó oktatás megtartása, valamint egy 3
hónapos szakmai távfelügyelet (ez lehet telefonon, interneten stb) , amennyiben kérdés merülne fel.
A gépek részletes ismertetését mindkét részajánlat esetében a közbeszerzési dokumentáció
elválaszthatatlan részét képező Árazatlan költségvetés és Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Univerzális takarító célgép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42990000-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Külterület 01175 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat: Csere-felépítményes rendszerű univerzális takarító célgép és téli-nyári adapterei 1 db
A beszerezni kívánt univerzális takarító célgép nemcsak mint professzionális seprőgép használható,
hanem adapterek segítségével egész évben használhatóvá tehető. A 83 kW alatti teljesítményű célgép
hidraulikus rendszerrel felszerelt a sokoldalú használhatóság érdekében. A különböző tartozékok cseréjét
egy fő is kényelmesen elvégzi a gyorscserélő rendszer segítségével. A seprők hidraulikus állítással
különböző ereszcsatorna-dőlésszögekhez használható, a harmadik kefe pedig biztosítja a gyomok gyors
egyszerű és mechanikus eltávolítását és felszedését. A takarító célgép eredményesen használható erősen
szennyezett területek intenzív és kíméletes nedves tisztításában, zöldfelületek karbantartásában és a téli
hóeltakarításban, valamint síktalanításban.
A leszállítandó célgépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve
az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak, valamint
meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú
mellékletének 3.3.10.1.2. pontja alapján).
A nyertes ajánlattevő feladata a célgép teljesítési helyszínre történő szállítása és forgalomba helyezése,
a használatához kapcsolódó oktatás megtartása, valamint egy 3 hónapos szakmai távfelügyelet (ez lehet
telefonon, interneten stb) , amennyiben kérdés merülne fel.
A célgép részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező Árazatlan
költségvetés és Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0
hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok
ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 85
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: 11 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
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-19.2.1.-40-5-21
II.2.13) További információ
II.2.7) pont kiegészítése: 1. rész esetén a szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónap.
II.2.1) Elnevezés:
Multifunkcionális célgép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42990000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Külterület 01175 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat: Csere-felépítményes rendszerű multifunkcionális célgép és téli-nyári adapterei 1 db
A multifunkcionális gép a professzionális és nagyteljesítményű fűnyíráson túl szintén eredményesen
használható a téli síktalanításban és hóeltakarításban. Az alapgéphez csatlakoztatható homlokvágóasztallal a kaszálék rövid úton jut el a vágóasztaltól a gyűjtőtartályig a gép belsejében elhelyezett
acélturbinán keresztül.A géphez csatlakoztatható hótolólappal és sószóróval télen is eredményesen
használható a hóeltakarításban és síktalanításban.
A leszállítandó célgépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve
az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak, valamint
meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú
mellékletének 3.3.10.1.2. pontja alapján).
A nyertes ajánlattevő feladata a célgép teljesítési helyszínre történő szállítása és forgalomba helyezése,
a használatához kapcsolódó oktatás megtartása, valamint egy 3 hónapos szakmai távfelügyelet (ez lehet
telefonon, interneten stb) , amennyiben kérdés merülne fel.
A célgép részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező Árazatlan
költségvetés és Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0
hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok
ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 85
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: 11 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: VP6-19.2.1.-40-5-21
II.2.13) További információ
II.2.7) pont kiegészítése: 2. rész esetén a szerződés hatálybalépésétől számított 11 hónap.
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: Mindkét részajánlat tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) felsorolt kizáró okok fennállnak. 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: Mindkét részajánlat tekintetében:
Ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn
nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti –
dokumentumot, továbbá igazolnia kell, hogy nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi
felhívás feladásánál régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
1. § (7) – (8) bekezdésére.
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2), valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdéseinek
alkalmazására.
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 egyik részajánlat esetében sem ír elő gazdasági
és pénzügyi alkalmasságot.
VI.3.4) További információk pont folytatása:
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
15. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.
16. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő 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 az előírt M.1) alkalmasságra
vonatkoznak.
17. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelöli.
18. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
20. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
21. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A projekt forrása a
VP6-19.2.1.-40-5-21 azonosítószámú projekt, a támogatás mértéke 95%, önerő 5%.
22. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított
eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt
eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjától számított min.
10 naptári napban határozza meg.
b) AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről
egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
c) AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz AF-en kívüli
közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam
áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani,
AK hirdetményt ad fel a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
d) Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak
azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt
4 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2
munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát
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nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.
e) A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-et módosító
hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK
módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt
írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító
hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem
lehet.
f) A kizáró okok igazolási módját az AF III.1.1) pontja tartalmazza.
g) AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban
foglaltak az irányadóak.
h) 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. Az AT-nek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 21. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK
által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. M.1) alkalmassági feltétel igazolási módjára a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a vonatkozik, melyre tekintettel az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás az Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):pontban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): VI.3.4) További információk pont folytatása az előző pont szerint:
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 5. 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.
i) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
j) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig
kezdeményezhető. Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat alkalmazza.
24. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról (EKR elektronikus
űrlap formájában).Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
26. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott szerződés):
nem.
27. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.
28. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az
irányadó.
29. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
30. "A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D .225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét termékkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből
adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés."
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31. A projekt keretében kizárólag 2020. évnél nem régebben gyártott, első üzembehelyezésű eszközök,
gépek, berendezések megajánlása és leszállítása megengedett. Használt eszközök, gépek és berendezések
szállításának megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. Ajánlattevőknek a megajánlott célgépek gyártási
éve tekintetében ajánlatukban nyilatkozniuk szükséges.
32. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján amennyiben a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó Ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékét, de Ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy jelen közbeszerzési eljárás
nyomán megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet
támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és az Ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti
feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának
hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti
okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
33. . "Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók
kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz
köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó
közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben
meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról."
34. A 3. minőségi értékelési részszempont tekintetében ugyanaz a szakember megajánlható mind a két
részajánlatban.
35. Módszerek meghat: 1. ért. részsz.: fordított arányosítás: P = Alegjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P
min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
2. ért. részsz.: egyenes arányosítás: Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát:
P = (Avizsgált – Aelvilegrosszabb) / (Aelvilegjobb – Aelvilegrosszabb) X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Aelvilegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték,
amire a maximális pontszámot adja (12 hónap)
Aelvilegrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
3. ért. részsz.: pontkiosztás. A vállalás esetén adott pontszám: 10. „Nem” válasz esetén az adott pontszám:
0 pont. Az ajánlat Felolvasólapján a 3. számú értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem”
megadása szükséges.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét részajánlat tekintetében:
M.1) A referenciára vonatkozó feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az
ajánlattevők a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerinti alkalmassági feltételnek bármely más szervezet
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vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a Kbt. 65. § (7), (9) illetve a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltak az irányadók. Ugyanakkor az a szervezet (személy), amelynek adatait az
ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti 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. A Kbt. 65. § (2) bekezdésének megfelelően
ajánlattevőnek a vonatkozó részek tekintetében be kell mutatnia, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül teljesített és legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállítási referenciáit. Az
igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év,
hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás megnevezése és mennyisége/összege,
tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
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) pontja és a 23. § és 24. § (1) bekezdés szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkét részajánlat tekintetében:
M.1) Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1a) bekezdésének, valamint 21/A §-nak megfelelően
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül teljesített és legfeljebb kilenc éven belül megkezdett olyan referenciával,
melynek keretében
- az 1. részajánlat tekintetében legalább 27 000 000 Forint értékben csere-felépítményes rendszerű
univerzális takarító célgép szállítására került sor.
- a 2. részajánlat tekintetében legalább 10 000 000 Forint értékben csere-felépítményes rendszerű
multifunkcionális célgép szállítására került sor.
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:
Mindkét részajánlat tekintetében:
Az eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból,
amelyért felelős megszegi a szerződést. Az eladó az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek
vállalására köteles.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség
nettó értéke. A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése
nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem
érvényesíthet szavatossági igényt.
Szerződésszegésnek minősül különösen minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését
elmulasztja.
Amennyiben az eladó a szerződést megszegi, kötbér fizetési és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve,
ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az a gazdálkodó szervezettől az adott
esetben elvárható.
A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést
az eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
Amennyiben az eladó neki felróhatóan késedelmesen teljesít, úgy a vevő késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vételár, mértéke a teljesítési határidőtől számítva eredménytelenül
eltelt napok alapján naptári naponként 1%, maximum a teljes nettó vételár 15%-a. A kötbérmaximum
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elérése esetén a vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a kötbérmaximum kimerítését
követő napon.
Az eladó nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének
megtagadása) esetén, amennyiben a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése
bizonyíthatóan az eladónak felróható okból következik be, a vevő meghiúsulási kötbérre jogosult,
melynek mértéke: a teljes nettó vételár 15%-a. Részbeni meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér
mértéke a meghiúsult résztevékenységre vonatkozó teljes nettó vételár 30 %-a. A kötbérmaximum elérése
esetén a vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő
napon.
A vevő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt az eladó köteles 30 (harminc) napon belül a
vevő részére megfizetni.
A kötbér megfizetése nem érinti a vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Az eladó köteles azt megtéríteni a Ptk. 6:142. §-a
szerint.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér az eladóval szemben nem érvényesíthető.
A jótállási idő min. 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét részajánlat tekintetében:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő sem előleget, sem foglalót nem biztosít.
Az ajánlatkérő résszámla benyújtásának lehetőségét nem biztosítja. A nyertes ajánlattevő a leszállított
eszköz alapján kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően 1 db végszámlát állíthat ki. A számlához
csatolni kell a sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet, valamint a szállítólevelet. A számlát 1 (egy)
példányban kell benyújtani. Ajánlatkérőnek jogában áll a benyújtott számlát és annak valamennyi
mellékletét felülvizsgálni. Ha az Ajánlatkérő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával vagy
annak bármely mellékletével összefüggésben, úgy Ajánlatkérő köteles a kifogásolt dokumentumo(ka)t
kézhezvételtől számított 10 napon belül visszajuttatni az Ajánlattevőhöz. Ebben az esetben az átutalási
határidőt a korrigált dokumentum(ok) vevő általi kézhezvételétől kell számítani.
Ajánlatkérő az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv, a szállítólevél és a teljesítésigazolás alapján
szabályszerűen kiállított számla ellenében fizet. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítéstől számított
8 napon belül kiállítani, majd Ajánlatkérő részére eljuttatni. A számla tartalmára és formájára a
hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a számlát – a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott szabályok szerint – annak kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki
utófinanszírozással.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A számla összegének az Ajánlatkérő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint. III.1.5)
"Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk" ponthoz.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2022/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó és a Kbt. 68. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. ért. részszempont: fordított arányosítás, 2. ért. részszempont.: egyenes arányosítás, 3. ért.részszempont:
pontkiosztás a közbesz. dok.ban részletezettek szerint
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 350.000 Ft, 2. rész: 150.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738060-15372514-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz
meg jelen eljárással összefüggésben. Az ajánlatban
az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a
Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi
garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz.
VI.3.4) További információk:
Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet
- 272/2014. Korm. rendelet
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a
közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Az ajánlattevőknek az
EKR 20. § (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakról.
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése
szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. Az
ajánlattevő jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet. Az ajánlat EKR-ben csatolt fedőlapján
szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás
megnevezésének: VP6-19.2.1.-40-5-21 kódszámú „Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény
Város köztisztasági feladatainak ellátására”
2. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § szakasza alapján Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a
gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a következőket írja
elő az EKR-ben benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra
vonatkozó követelmények tekintetében:
- szkennelt vagy elektronikus aláírással ellátott pdf fájl formátum;
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- az árazott költségvetést a pdf fájl formátumon túl szerkeszthető xls fájlformátumban is köteles
ajánlattevő benyújtani.
3. Ponthatárok valamennyi részszempont esetében minden részajánlat tekintetében: 0 - 10 pont.
4. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során NEM alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat.
5. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66.
§ (5) bek. szerinti Felolvasólap, Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozat, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat alkalmassági követelményekre
vonatkozóan, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, mindezek az EKR-ben
alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
6. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből
a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve
egyértelműen megállapítható. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben
Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést, melyet ajánlattevő
az előírt a tartalommal köteles kitölteni, melyet a szerződés teljesítésekor szállítani kíván, továbbá az
előírt jótálláson felült vállalt többletjótállásról szóló nyilatkozatot. Szakmai ajánlat része a szakember
megnevezése.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bek. szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésben előírt egyéb dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek (személynek), vagy egyéb alvállalkozónak csatolnia
kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre
jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd,
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó
vagy magánszemély esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k).
8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz meg jelen eljárással összefüggésben.
9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő közösen is nyújthat
be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést kell
az ajánlathoz csatolni, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.
10. 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.
11. 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 ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem
várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti ajánlattevő általi
hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fordítást is.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (12826/2022)
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: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732901216
Postai cím: Hősök tere 6
Város: Jászladány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bertalanné Drávucz Katalin
Telefon: +36 57817951
E-mail: palyazat@jaszladany.hu
Fax: +36 57454870
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jaszladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000853752022/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/EKR000853752022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elv. IV. ütem Jászladány településen
Hivatkozási szám: EKR000853752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

676

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászladány nagyközség területén 2.237,3 fm hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztésére a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 projekten belül a II.2.4. pontban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elv. IV. ütem Jászladány településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Jászladány Nagyközség területen a közbeszerzési
dokumentációban részletezett helyszínek szerint.
5055 Jászladány, 293 hrsz., 025 hrsz. 281/6 hrsz., 281/7 hrsz. 281/8 hrsz. 349 hrsz. 516 hrsz. 551 hrsz. 532
hrsz. 515 hrsz., 498 hrsz., 419 hrsz., 482 hrsz., 440 hrsz., 027 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászladány nagyközség területén 2.237,3 fm hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztésére a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 projekten belül.
A tervezett csatornahálózat főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

677

csatorna jele utca neve érintett hrsz. csatorna típusa hossz (m)
1-7-0 293, 281/6, 281/7, 281/8 burkolt csatorna, nyílt 618,7
1-7-1 Nagytemető utca 293, 349 burkolt csatorna, nyílt 307,8
1-7-1-2 Nagytemető utca 293 burkolt csatorna, nyílt 8,5
1-1-1 Nagytemető utca, 293, 516, 515
Deák Ferenc utca 498, 419, 482, 440, 025, 027 burkolt csatorna, nyílt és zárt szakaszokkal 1128, ebből 313,7
m kisméretű elemekből nyílt csatorna,
1-1-1-2 551, 532 burkolt csatorna, nyílt 174,3
Épül összesen: 2237,3 m
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott MV-VZ szakember többlet szakmai tapasztalata
( minimum 0 - maximum 72 hónap) 10
3 M/1/2. alkalmassági követelményre bemutatott MV-M szakember többlet szakmai tapasztalata
( minimum 0 - maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/04/15 (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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a munkaterület átadatástól kezdődik.
Nyertes ajánlattevőnek legalább 6 fő hátrányos helyzetű munkavállalót kell bevonnia a szerződés teljes
időtartalma alatt (esetleges határidő módosítás esetében a módosított határidőt alatt is) a teljesítésbe.
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 2. cikk 4.
pontja szerint:
„hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki:
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi
osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve
fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d) 50 éven felüli személy; vagy
e)egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem
megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi
gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált
nemhez tartozik; vagy
g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai
tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye
A hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozóan az alábbi cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell benyújtani a szerződés megkötésekor:
• név szerint kerüljenek megjelölésre;
• kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen
szempontokra tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű
munkavállalónak;
• a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni
(munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott
műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat);
• továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó
dokumentumok csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más
közokirat másolata).
A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő ellenőrzése: Igazoló dokumentum, amely bemutatja,
hogy az érintett szerződés teljesítése során mely napon, az adott szerződéssel, annak teljesítésével
összefüggésben milyen feladatot végzett el/látott el az értékelési szempontra bemutatott hátrányos
helyzetű munkavállaló, amely tartalmazza az ajánlattevő, ajánlatkérő képviseletében eljáró személy(ek) és
a szerződés teljesítésében közreműködő hátrányos helyzetű munkavállaló aláírását.
A hátrányos helyzetű munkavállalók be nem vonása a szerződéskötéstől való visszalépésnek, illetve
a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti
meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy
a beruházás egy helyszínen valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek
szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, továbbá az
egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
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A beszerzés egységes beruházási feladat, egy csapadékvíz-elvezető rendszer csatornáinak felújítására
irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A beszerzés egységes beruházási
feladat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot
azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti pénzmosási törvény alatt a hatályos,
2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban
be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
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A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja
továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként
benyújtani.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7)
bekezdése.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében, azaz 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 ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell
az igazolásokat benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
a közbeszerzés tárgya (csapadékvíz elvezető csatorna és/vagy rendszer építés és/vagy felújítás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 120.000.000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az alkalmassági követelmény
igazolásához benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - elnevezésű EKR űrlap;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben
rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről
(amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
M/2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az
igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában, műszaki átadás-átvétel időpontja
év/hó/nap formátumban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész
10. pontjában előírt MV-VZ jelölésű (Vízgazdálkodási építmények szakterület ) jogosultsággal, vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel
vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész 2. pontjában előírt MV-M jelölésű
(Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület ) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,
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vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Mindkét szakember esetében:
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember
regisztrációs számát.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember
tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai
nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó
igazolásokat.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés
megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében
felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított öt évben nem rendelkezik olyan, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, csapadékvíz elvezető
csatorna és/vagy rendszer építés és/vagy felújítási munkáiból származó referenciával, amely legalább 1000
fm hosszúságban valósult meg.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza
Meghiúsulási kötbér: a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a – az
ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36
hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint (ajánlattevő vállalása szerint).
Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ellenszolgáltatás a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 azonosítószámú projekt terhére. Tartalékkeret nincs. A
támogatási int: 100,000000 %, a kifizetés formája: utófinanszírozás.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
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A jelen beruházás a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
Előleg: Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a
Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján.
Fizetési ütemezés: előleg 5 % (lehetőség, nem kötelező), 5 részszámla és végszámla (1. részszámla:
Vállalkozási díj 15%-a, 15%-os készültségi fok elérésekor; 2. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 30%-os
készültségi fok elérésekor, 3. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 45%-os készültségi fok elérésekor, 4.
részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 60%-os készültségi fok elérésekor,, 5. résszámla: A vállalkozói díj 20%-a,
80%-os készültségi fok elérésekor valamint végszámla: Vállalkozási díj 20%-a, teljesítés-igazolás után). Az
előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)- (2)
bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 és 32, valamint 32/A §aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
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.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
A VI.3.4.) pont folytatása:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy többlet-támogatási igényt nyújt be abban
az esetben, ha a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő. A szerződés hatályba lépésének
feltétele a többlet-támogatásról rendelkező Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépése, az
Ajánlatkérő által kért tartalommal.
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:
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a 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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/11 (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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott aj felbontását az EKR
végzi akként, hogy a bontás időpontjában az aj az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan
benyújtott aj esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ATk 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) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
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VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a felhívás II.2.5) pontjában foglalt értékelési
szempontok szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma
10045002-00345105-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetése
(teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (4) bekezdésére.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
10045002-00345105-00000017 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával; vagy
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását befizetés esetén a befizetési bizonylat
egyszerű elektronikus másolatának, átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatának, vagy az
átutalási megbízás egyszerű elektronikus másolatának,egyéb esetekben a pénzügyi int. vagy biztosító által
vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási kötelezvény teljes bizonyító
erejű elektr.magánok.i példány csat. Kbt. 54. § (2)
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő
lebonyolítást írja elő.
2. Az ajánlatok felbontása: A bontás szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat beny. címe és módja: az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell
benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR -ben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is
szükséges, EKR űrlap).6. EKR üzemeltetését és fenntartás az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://
ujvilag.gov.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
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13. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési
szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a)Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat is.
c)Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb
a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az ajánlattételt, azonban ilyen
esetben nem köteles az ajánlattelt határidő meghosszabbítására.
d)Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont
szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél
jelezte és arról korrigendumot ad fel. Dokumentáció módosítás esetében alkalmazandó a Kbt. 114. § (4a)
bekezdése.
e)Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha
a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól
vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
14. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
AK a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. 15. Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdése alapján, hogy szigorúbban állapítja meg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest.
17. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén
a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig- köteles legalább
115.000.000,- Ft/év, 75.000.000,- Ft/kár összegű kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építésszerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, adott esetben a meglévő felelősségbiztosítása
kiterjesztésére.
18. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött
formában. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai
ajánlatnak minősül. 19. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat
összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. FAKSZ : dr. Fülöp Gyula (lajstromszám:00880)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Pannonhalma Város Önkormányzata (12970/2022)
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: Pannonhalma Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727873208
Postai cím: Dózsa György Utca 10
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96554219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.pannonhalma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000896232022/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/EKR000896232022/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:
Önkormányzat épület energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000896232022
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:
Pannonhalma Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-21-GM1-2022-00015 azonosító számú pályázati
felhíváshoz kapcsolódóan támogatásban részesült a Dózsa György u. 10. szám alatti épület energetikai
korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházásának megvalósítására. A beruházás keretében a külső
nyílászárók cseréje, a határoló szerkezetek korszerűsítése, a padlásfödém hőszigetelése és napelemes
rendszer telepítése valósul meg.
További részletes műszaki információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező
műszaki leírásban találhatók.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. 247.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósítandó feladatok: A külső homlokzati nyílászárók cseréje (összes érintett nyílászáró: 29 db), új
fokozott hőszigetelésű 3 rétegű üvegezésű alumínium borítású ablakokra és új fokozott légzárású bejárati
ajtókra, a szükséges kőműves javítási és festési munkákkal együtt. Épületek külső határoló szerkezeteinek
korszerűsítése: külső homlokzat és lábazatszigetelés 15 cm vastagságban, színezéssel (összesen 669
m2 felületű külső homlokzati hőszigetelés), a hozzá tartozó párkányok, könyöklők, és egyéb bádogos
szerkezetek cseréjével és a tetőszerkezet szükségszerű kiegészítésével A padlásfödém hőszigetelése 25
cm vastagságban ásványgyapot lemezzel a szükséges járófelület kiegészítő kiépítésével. A fűtési hőleadók
részleges felújítása.
Az épület helyzete, tájolása alapján jó adottságokkal rendelkezik a napenergia hasznosítására. Ezt,
valamint a várható villamos energiafogyasztást figyelembe véve 12 KW napelemes rendszer telepítése
tervezett. A pályázat keretében az épület földszintjén egy új bejáratot nyitunk, amelyen keresztül egy
külső teraszhoz csatlakozó személyemelő platform létesül.
További részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban és a
mennyiségi kiírásként is szolgáló árazatlan költségvetésben találhatók.
(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 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap, megajánlható: 0-48) 10
2 Az M2.1. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont
szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (projektek száma, megajánlható: 0-5) 10
3 Az M2.2. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont
szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (projektek száma, megajánlható: 0-5) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-21-GM1-2022-00015
II.2.13) További információ
Részajánlattétel kizárása: A kivitelezéssel érintett munkafolyamatok olyan műszaki-gazdasági funkcionális
egységet képeznek, amelyre vonatkozó kivitelezési feladatok egymáshoz olyan szinten kapcsolódnak,
hogy azok mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megbontása sem célszerűségi sem
gazdaságossági szempontból nem indokolt. Továbbá a megvalósítandó feladatok szakmailag is
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok
lebonyolítása összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől
logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők, továbbá az egyes építési munkálatok
megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű. Ajánlatkérő kiemelt
érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben
történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot.
Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten
befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre történő
teljesítését.
Felhívjuk. T. Ajánlattevők figyelmét a vállalkozási szerződés-tervezet VI.6. pontjában foglaltakra,
amely értelmében a korszerűsítéssel érintett épületben jelenleg is felújítási munkák zajlanak, amelyek
szerződésszerű teljesítését a tárgyi beszerzés során a nyertes Ajánlattevő nem veszélyeztetheti.
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 b), c),
h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike, valamint a Tanács (EU) 2022/576 rendelete alapján
meghatározott kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlatkérő által
előírt formában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá. Az igazolások benyújtásának módja tekintetében irányadó a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm.
rendelet). A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján 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 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hatálya alá nem
tartozását. 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. § (3) értelmében
ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az a
kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 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 szervezet. A
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Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés c) pontja esetében irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell továbbá a Tanács (EU) 2022/576 rendelete vonatkozásában. Ajánlatkérő előírja, hogy
a Kbt. 114/A. § figyelembevételével a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az
ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § alapján előírja az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által működtetett elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi az alkalmassági feltételnek való
megfelelést. Az adatbázis elérhetősége: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search.
Amennyiben Ajánlattevő valamely jogszerű okból nem szerepel az elektronikus nyilvántartásban, úgy
okirattal kell igazolnia, hogy a MKIK a szervezetet nyilvántartásba vette. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Az ajánlattevőnek alkalmasságát minden, a
cégnyilvántartás szerinti pénzforgalmi számlája vonatkozásában igazolnia kell a pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő
nyilatkozattal, irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja. Sorba állítás
alatt kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő a vizsgált intervallumban esetlegesen megszűnt számlákra vonatkozóan is kéri csatolni az
igazolást. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § figyelembevételével a bírálat keretében az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely
pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában a hirdetmény feladását megelőző 2 évben 15 napot
meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja értelmében Ajánlattevőnek igazolást kell benyújtania az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított
igazolás csatolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél (neve,
címe és elérhetősége); az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; a teljesítés ideje
(év-hónap-nap pontossággal a kezdő és a befejező dátum is); a teljesítés helye, valamint nyilatkozat
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Irányadó: 321/2015.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

694

(X.30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdései és a 23. §. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. §
figyelembevételével a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmény tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
M2. A Kbt. 65. § (4) bekezdés és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében
csatolja a szakemberre vonatkozó önéletrajzot és végzettségi igazolásokat, akit a teljesítésbe be
kíván vonni. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik, úgy az önéletrajzban
szükséges feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének
dátumát, továbbá az ajánlattételkor csatolandó a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,
de nem szükséges csatolni a végzettség igazolását arra tekintettel, hogy a közhiteles nyilvántartás
alapján az már igazolt. Amennyiben a szakember az előírt jogosultságokkal még nem rendelkezik, úgy
csatolandó: az Ajánlattevő nyilatkozata a bevonni kívánt szakember személyéről, munkáltatójáról és
releváns végzettségéről/képzettségéről; a szakember részletes önéletrajza, amelyből egyértelműen
kiderül a szakember olyan szakmai tapasztalata, amely a jogosultság megszerzéséhez szükséges; a
szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; a szakember által aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozat. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az általa a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattól való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján, mely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legjobb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a megnevezett végzettséggel egyenértékű végzettséget
is elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § figyelembevételével a bírálat keretében a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmény tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt), de legkésőbb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciát, amelyben megvalósulnak az alábbi feladatok: épület energetikai korszerűsítése,
amelynek keretében legalább 20 db nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és legalább 500 m2
homlokzati hőszigetelés kivitelezése valósult meg.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be:
M2.1. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építési szakterület" "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
M2.2. egy fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építményvillamossági szakterület"
"MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
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Ajánlattevő, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a
késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi napi
késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő naptól külön bejelentés vagy
értesítés nélkül esedékes. A késedelemmel érintett napok számának maximuma: 30.
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a szerződésszegéssel
okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Ajánlattevő érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás: nettó vállalkozói díj
(ajánlati ár) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér.
További információk a szerződés-tervezetben és a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően biztosítja az előleg kifizetését a szerződéstervezetnek megfelelően. Az előleg mértéke: 15%. Ajánlatkérő az előleg összegén felül további 5
részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtását teszi lehetővé. A részletes fizetési feltételeket a
Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
A számla ellenértékét az Ajánlatkérő a Kbt. 135. §, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-aiban, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak
megfelelően egyenlíti ki.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
2017. évi CL. törvény (Art.);
2013. évi V. törvény (Ptk.);
2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).
További részletes információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben
találhatóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a
közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, amelyben meghatározzák
az eljárásban a képviselő nevét és elérhetőségét, a közös ajánlattevők által ellátott feladatokat és
felelősségi köröket, valamint nyilatkoznak az egyetemleges kötelezettségvállalásról. Ajánlatkérő az önálló
Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
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:
ld. a csatolt szerződés-tervezetben foglaltakat.
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 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
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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: A tárgyalás helye:
elektronikus (EKR rendszerben)
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás (ajánlati ár) vonatkozásában fog tárgyalni. Az ajánlatkérő egy tárgyalási
fordulót tart, és az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtási időpontjának sorrendjében.
Ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat. Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban
módosítás esetén az ajánlattevő csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet.
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került.
A végleges ajánlat benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem módosítja az ajánlatát. Ebben az
esetben a végső ajánlatot a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal kell megtenni.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlattevők a végleges ajánlatukat – a fentieknek megfelelően – írásban
nyújtják be, az azt alátámasztó árazott költségvetéssel együtt az EKR rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalás tartása nélkül
ítélje oda a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek! Amennyiben Ajánlatkérő az EKR rendszeren
keresztül nem értesíti az érvényes ajánlatot tevőket a tárgyalás pontos időpontjáról, azt úgy kell tekinteni,
hogy Ajánlatkérő élt azzal a jogával, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalás tartása nélkül
ítélje oda. Ebben az esetben végső ajánlat benyújtása nem kötelező, a végleges ajánlatnak az eredeti
ajánlatok tekintendők, amelyekre vonatkozóan az ajánlati kötöttség a tárgyalás mellőzéséről szóló
ajánlatkérői tájékoztatás megküldésével áll be. A felhívásban szereplő, első tárgyalásra vonatkozó időpont
csak tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárási cselekményektől függően változhat.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2022/07/20 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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Hely: Elektronikus bontás az EKR felületén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Irányadó a Kbt. 68. § és a 424/2017 (XII.19.)
Kormányrendelet 15. §-ban foglaltak.
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:
0-5
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett Útmutatója alapján, egyenes és fordított
arányosság alkalmazásáva. Ld. a részletes információkat: Közbeszerzési Dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A Kbt. 117. § szerint lefolytatott eljárásban a Kbt. 112. § szerinti eljárást az alábbi eltérésekkel folytatja le:
ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdését: az ajánlattétellel egyidejűleg ajánlattevő köteles
benyújtani minden okiratot és igazolást, amelyet a Közbeszerzési Dokumentáció az ajánlat részeként
előír. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését: az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését: ha az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az ajánlattevő az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ebben az esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
Ajánlatkérő fenntartja a tárgyalás tartásának lehetőségét a felhívás IV.1.4. pontjában foglaltak szerint.
2. Az ajánlatot kizárólag az EKR-rendszerben lehet rögzíteni a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásainak figyelembevételével. Az ajánlatkérő kizárja bármilyen, papír alapon érkező dokumentum
figyelembevételét az eljárásban. A dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapot hoz létre.
3. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk, valamint Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 36. §-ban foglaltakra.
4. Ajánlatkérő a teljesítés során is alkalmazza a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, mely alapján
Ajánlatkérő a műszaki szükségszerűségből felmerülő, a közbeszerzési dokumentációban és szerződésben
szereplő műszaki tartalomhoz képest egyenértékű teljesítéseket a teljesítés során jóváhagyhatja,
amennyiben az egyenértékűséget az Ajánlattevő megfelelően igazolja. Egyenértékűség igazolása nélkül a
dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést Ajánlatkérő nem fogad el.
5. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
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6. Kbt. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadók.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell
eljárni.
9. Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71.§-ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Kiegészítő
tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(3) bek., valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az
irányadók azzal, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése az ajánlattételi határidőt megelőző 8.
napnál később érkezik, ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre nem válaszol.
10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
11. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet
26. §-nak megfelelően Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni olyan módon, hogy rendelkezzen legalább 30 millió forint
káreseményenkénti, és 50 millió forint évi kártérítési limittel rendelkező építés-szerelési biztosítással, mely
kiterjed Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten felmerülő károk megtérítésére. A
felelősségbiztosítási kötvény másolatát nyertes Ajánlattevő köteles a munkaterület átadásáig bemutatni.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
13. FAKSZ: Dr. Glavanits Judit, lajstromszám: 01039
14. Az értékelés során adható pontok: 0-5 pont minden értékelési szempont esetében. A pontszámok
kiosztásának módszere: a nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. dokumentum alapján a fordított
arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. A vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap), illetve
a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata (projektek száma) szempontok esetében Ajánlatkérő
a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. dokumentum
alapján az egyenes arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. Részletek: a Közbeszerzési
dokumentumokban.
15. Az M2.1. alkalmassági feltételre bemutatott szakember által megvalósított tevékenység
vonatkozásában (felelős műszaki vezetői feladatok ellátása) ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 65. § (10)
bekezdését.
16. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevőkkel szemben támasztott követelményekhez képest
szigorúbbak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Paszab Község Önkormányzata (12983/2022)
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: Paszab Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735193115
Postai cím: Fő Út 9.
Város: Paszab
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tajthy Péter
Telefon: +36 42204700
E-mail: hivatal@paszab.hu
Fax: +36 42204700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszab.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000841472022/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/EKR000841472022/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:
„Paszab kült.-i mezőgazdasági utak stabilizációja"
Hivatkozási szám: EKR000841472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

701

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 „Paszab külterületi mezőgazdasági utak stabilizációja” tárgyban kivitelezési feladatok elvégzése a jelen
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint
az alábbi részek tekintetében:
1. rész: „Paszab 070; 073 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági utak stabilizációja”
2. rész: „Paszab 0114 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági utak stabilizációja”
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:
"Paszab 070; 073 hrsz.-ú kült. mg.-i u. stab."
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4475 Paszab, 070; 073 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Paszab, 070; 073 hrsz. alatti út építési munkái, aszfaltburkolattal történő ellátása:
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE:
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A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként
egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
Vízszintes vonalvezetés:
A 070;073 Hrsz.-ú tervezési szakasz kezdőpontja, a 0+000 szelvény, a Gilányi utcától (3821-s számú
országos közút) D-i irányban 150 méterre található. A tervezési szakasz vége, a 2+380 km szelvény, a 083
hrsz.-ú földút csatlakozásánál található
Beavatkozás (építendő szakasz) teljes hossza: 2380 m
Magassági vonalvezetés:
A tervezett burkolatfelújítás, a meglévő földút magassági vonalvezetését jelentős mértékben nem
befolyásolja.
Magassági nyomvonal: terv 070 073
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000.00, Vég: 2+380.0
Szelvénylépésköz: 25.00
KERESZTSZELVÉNYI ELRENDEZÉS:
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
Padkaszélesség: 1,5 – 1,5 méter
Útkorona szélessége: 7,00 méter
PÁLYASZERKEZET
- 30 cm M56 (új elnevezése Z 0/63) zúzottkő, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm Homokos-kavics réteg
- Tömörített földmű
KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK
A tervezett beruházással kapcsolatosan, új útcsatlakozás kialakítására nincs szükség.
ÚTTARTOZÉKOK
A tervezési területen, különleges úttartozékok kialakítására nincs szükség.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A felújítandó útszakasz meglévő csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik. A beruházás során
szükséges elvégezni az árkok esetleges korrekcióját, rézsűképzését és a bozót/cserjeírtást.
Útépítéssel kapcsolatos követelmények, kivitelezési előírások
A tervdokumentáció, az e-ÚT 03.01.13 számú „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” című Útügyi
Műszaki
Előírás alapján készült.
Terep előkészítés
A földmű építésének megkezdése előtt a munkaterületről minden olyan természetes és mesterséges
akadályt el kell távolítani, amely a földmű építés útjában van, az építendő földmű állékonyságát
veszélyezteti, továbbá balesetet okozhat. El kell távolítani a munkaterületről a fákat, a gyomot és a
cserjét, a termőföldet, az idegen anyagokat (szemét, felhagyott közművek, épületalapok stb.). A tervezett
töltésépítések területéről a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt alkalmatlan,
sötétebb színű humuszos fedőréteget el kell távolítani. A tervezéssel érintett nyomvonal szakaszok nagy
része a terepszint közelében, illetve bevágásban vezet, ezért ezek esetében a letermelés vastagságát a
pályaszerkezet és az alatta szükséges földmű védőréteg együttes vastagsága határozza meg.
Az alkalmatlan fedőréteg eltávolítását a nyomvonal melletti árok külső széléig kell végezni.
A termett felszín felső rétegét Tr&̋61554; &̋61554; 85% tömörségi fokig célszerű tömöríteni. Ezt a
paramétert azonban nem kell minősítési, továbbépítési feltételnek tekinteni. Az építés megkezdésének
feltétele, hogy munkagéppel a terület járható legyen, valamint, hogy a tükörtömörített felszínen a töltés
első rétege már a kívánt minősítési paraméterekkel beépíthető legyen.
Amennyiben az altalaj teherbírása nem kielégítő (E2 < 20 kN/m2), a Vállalkozónak javaslatot kell tennie
(pl. a talajok kezelésével, stabilizációjával, többlettömörítésével esetlegesen talajcsere építésével) a
továbbépítés módjára. A földmunka előkészítése során keletkező gödröket, árkokat (pl. tuskóirtás, egyéb
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bontás, felhagyott medrek) helyi talajokkal, vagy más, töltésépítésre alkalmas talajjal kell visszatölteni az
alkalmatlan fedőréteg eltávolítás szintjéig (Tr&̋61554; ≥
85%).
Földmű előírások
Azokon a szakaszokon, területrészeken, ahol a letermelést követően kötött tulajdonságú talajok (kövér
agyag) találhatók, a tükörtömörített felszínre 1 réteg elválasztó funkcióval rendelkező, nem szőtt anyagú
geotextília terítendő
(GRK3, F > 1,5 kN, ρ > 150 g/m2).
Töltések:
A földmunkákat úgy kell megtervezni és építeni, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a
földműben és környezetében kárt ne okozzon. A munkaterület víztelenítését már a tereprendezés
fázisában a munkaterület határán nyitott árkokkal biztosítani kell. A felszíni vizeket összegyűjtő és elvezető
végleges szerkezetek építését a földmű elkészülte után haladéktalanul be kell fejezni.
A földmű felszínen építés közben a gyengén kötött talajokra való tekintettel minimálisan 4% oldalesés
biztosítása szükséges a vízlefolyás biztosítására. A földmű felső zónájának esése már meg kell egyezzen
a pályaszerkezetnél előírt 2,5%-kal. A különböző lejtések kiegyenlítését jó töltésanyagból, a földmű felső
részének építése előtt kell elvégezni.
Az új töltésrézsűk 6 m magasságig a szabvány szerinti min. hajlással (1:1,5) megépíthetők. A hazai építési
tapasztalatok igazolják, hogy a hasonló körülmények között, az előírt tömörségi viszonyok betartása
mellett a tervezett töltések állékonysága megfelelő.
Ha az időjárás miatt a beépítésre szánt talaj víztartalma jelentősen csökken, akkor azt locsolással kell
pótolni. Esős időben, túlzottan magas víztartalom, vagyis a talaj átázása esetén, a töltésépítést, illetve a
tömörítést szüneteltetni kell, majd a továbbépítés előtt a töltés elázott felső rétegét le kell tolni.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF. III.1.3.M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF. III.1.3.M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.
0 hónap - max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
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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
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 - projekt azonosítószám: 3295260773
II.2.13) További információ
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozói Szerződés
aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének,
és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 50.000.000,-Ft/év és legalább 25.000.000,- Ft/
káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra, és a kivitelezés teljes időtartama alatt fenn
kell állnia.
II.2.1) Elnevezés:
„Paszab 0114 hrsz.-ú kült. mg.-i u. stab."
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45220000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4475 Paszab 0114. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Paszab 0114. hrsz. alatti út építési munkái, aszfaltburkolattal történő ellátása:
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE:
A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként
egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
Vízszintes vonalvezetés:
A 0114 Hrsz.-ú tervezési szakasz kezdőpontja, a 0+000 szelvény, a 3821-s számú országos közút
csatlakozásánál található. A tervezési szakasz vége, a 1+692 km szelvény, a 0111/24 hrsz.-ú ingatlannál
található.
Beavatkozás (építendő szakasz) teljes hossza: 1692 m
Magassági vonalvezetés
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A tervezett burkolatfelújítás, a meglévő földút magassági vonalvezetését jelentős mértékben nem
befolyásolja.
Magassági nyomvonal: terv 0114 (1)
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000.00, Vég: 1+692.00
Szelvénylépésköz: 25.00
KERESZTSZELVÉNYI ELRENDEZÉS
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
Padkaszélesség: 1,5 – 1,5 méter
Útkorona szélessége: 7,00 méter
PÁLYASZERKEZET
- 30 cm M56 (új elnevezése Z 0/63) zúzottkő, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm Homokos-kavics réteg
- Tömörített földmű
KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK
A tervezett beruházással kapcsolatosan, új útcsatlakozás kialakítására nincs szükség.
ÚTTARTOZÉKOK
A tervezési területen, különleges úttartozékok kialakítására nincs szükség.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A felújítandó útszakasz meglévő csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik. A beruházás során
szükséges elvégezni az árkok esetleges korrekcióját, rézsűképzését és a bozót/cserjeírtást.
Útépítéssel kapcsolatos követelmények, kivitelezési előírások
A tervdokumentáció, az e-ÚT 03.01.13 számú „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” című Útügyi
MűszakiElőírás alapján készült.
Terep előkészítés:
A földmű építésének megkezdése előtt a munkaterületről minden olyan természetes és mesterséges
akadályt el kell távolítani, amely a földmű építés útjában van, az építendő földmű állékonyságát
veszélyezteti, továbbá balesetet okozhat. El kell távolítani a munkaterületről a fákat, a gyomot és a cserjét,
a termőföldet, az idegen anyagokat (szemét, felhagyott közművek, épületalapok stb.).
A tervezett töltésépítések területéről a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt
alkalmatlan, sötétebb színű humuszos fedőréteget el kell távolítani. A tervezéssel érintett nyomvonal
szakaszok nagy része a terepszint közelében, illetve bevágásban vezet, ezért ezek esetében a letermelés
vastagságát a pályaszerkezet és az alatta szükséges földmű védőréteg együttes vastagsága határozza
meg.
Az alkalmatlan fedőréteg eltávolítását a nyomvonal melletti árok külső széléig kell végezni.
A termett felszín felső rétegét Tr&̋61554; &̋61554; 85% tömörségi fokig célszerű tömöríteni. Ezt a
paramétert azonban nem kell minősítési, továbbépítési feltételnek tekinteni. Az építés megkezdésének
feltétele, hogy munkagéppel a terület járható legyen, valamint, hogy a tükörtömörített felszínen a
töltés első rétege már a kívánt minősítési paraméterekkel beépíthető legyen. Amennyiben az altalaj
teherbírása nem kielégítő (E2 < 20 kN/m2), a Vállalkozónak javaslatot kell tennie (pl. a talajok kezelésével,
stabilizációjával, többlettömörítésével esetlegesen talajcsere építésével) a továbbépítés módjára. A
földmunka előkészítése során keletkező gödröket, árkokat (pl. tuskóirtás, egyéb bontás, felhagyott
medrek) helyi talajokkal, vagy más, töltésépítésre alkalmas talajjal kell visszatölteni az alkalmatlan
fedőréteg eltávolítás szintjéig (Tr&̋61554; ≥
85%).
Földmű előírások:
Azokon a szakaszokon, területrészeken, ahol a letermelést követően kötött tulajdonságú talajok (kövér
agyag) találhatók, a tükörtömörített felszínre 1 réteg elválasztó funkcióval rendelkező, nem szőtt anyagú
geotextília terítendő (GRK3, F > 1,5 kN, ρ > 150 g/m2).
Töltések:
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A földmunkákat úgy kell megtervezni és építeni, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a
földműben és környezetében kárt ne okozzon. A munkaterület víztelenítését már a tereprendezés
fázisában a munkaterület határán nyitott árkokkal biztosítani kell. A felszíni vizeket összegyűjtő és elvezető
végleges szerkezetek építését a földmű elkészülte után haladéktalanul be kell fejezni.
A földmű felszínen építés közben a gyengén kötött talajokra való tekintettel minimálisan 4% oldalesés
biztosítása szükséges a vízlefolyás biztosítására. A földmű felső zónájának esése már meg kell egyezzen
a pályaszerkezetnél előírt 2,5%-kal. A különböző lejtések kiegyenlítését jó töltésanyagból, a földmű felső
részének építése előtt kell elvégezni. Az új töltésrézsűk 6 m magasságig a szabvány szerinti min. hajlással
(1:1,5) megépíthetők. A hazai építési tapasztalatok igazolják, hogy a hasonló körülmények között, az előírt
tömörségi viszonyok betartása mellett a tervezett töltések állékonysága megfelelő.
Ha az időjárás miatt a beépítésre szánt talaj víztartalma jelentősen csökken, akkor azt locsolással kell
pótolni. Esős időben, túlzottan magas víztartalom, vagyis a talaj átázása esetén, a töltésépítést, illetve a
tömörítést szüneteltetni kell, majd a továbbépítés előtt a töltés elázott felső rétegét le kell tolni.
BONTÁSI HULLADÉK BEÉPÍTÉSE LEHETŐSÉGEINEK MEGVIZSGÁLÁSA
A bontás közben keletkezett beton törmelék és zúzottkő, fagyvédő rétegként való beépítése
megvizsgálható. Ha a törmelék szabványok szerint megfelel, akkor azt a létesítendő pályaszerkezetbe
beépíthető. A mart aszfalt, földút megerősítésként, stabilizálásként felhasználható.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF. III.1.3.M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF. III.1.3.M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.
0 hónap - max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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: VP6-7.2.1.1-21 - projekt azonosítószám: 3295260773
II.2.13) További információ
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozói Szerződés
aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének,
és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 40.000.000,-Ft/év és legalább 20.000.000,- Ft/
káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra, és a kivitelezés teljes időtartama alatt fenn
kell állnia.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok
bármelyike az eljárás során
következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az
alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 1. § (7) bek.].
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Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap
nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok alkalmazása
kötelező (a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat)
- a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján 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.
Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság keretében
működő Tanács útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában
(2021.05.06.)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint
előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésben részt vevő építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő
nem szerepel a felhívásban hivatkozott névjegyzékben, vagy nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26.
§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 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: Valamennyi rész tekintetében:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 30 napot meghaladó
időtartamú sorba állítás.
(„Sorba állítás”: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalom szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész tekintetében:
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 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
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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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
M.1.:
Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a) és a 23. §-ai alapján a szerződést
kötő másik fél által adott igazolást, mely tartalmazza az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 60 hónapban befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és teljesítés helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen eldönthető legyen),
- teljesített mennyiség;
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az
ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bek. rendelkezései).
Valamennyi rész tekintetében:
M2.:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján. Ajánlattevő nyilatkozata azon
szakembernek
(szervezetnek) a megnevezésével, és M2. szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe.
Nyilatkozni kell továbbá,hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási)
jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg
az AF III.1.3) M2. pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy
mely szakembert kívánja az értékelési szempont tekintetében figyelembe venni.
Ugyanazon szakember több pozícióra is megajánlható.
Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő
ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával
köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges.
Amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és a
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó részében előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz
saját kezűleg aláírt példánya.
A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni:
- az építési beruházás ismertetése(projekt tárgya/megnevezése),
- az építési beruházás megvalósulása során betöltött pozíció,
- releváns szakmai tapasztalat megadás év/hónap pontossággal.
Az azonos időtartam alatt, azaz párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalat egyszer vehető figyelembe.
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége
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esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt
rendelkezésre fog állni.
Irányadóak a 321/2015. (X .30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek. rendelkezései,
a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7);(9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései,
továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
A 2. és 3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat (szakmai önéletrajz) ajánlattevőknek már az ajánlattételkor szükséges benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60
hónapban teljesített olyan referenciával/referenciákkal amely tartalmazta az alábbiakat:
1. rész tekintetében:
- legalább 1500 m hosszúságú út építése, és/vagy felújítása, és/vagy átalakítása, és/vagy bővítése.
2. rész tekintetében:
- legalább 1000 m hosszúságú út építése, és/vagy felújítása, és/vagy átalakítása, és/vagy bővítése.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményt több szerződéssel is teljesíthetik. Ugyanazon referencia
több rész tekintetében is bemutatható.
Valamennyi rész tekintetében:
M2.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet
(tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:
M.2.a.
- legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3.
rész 2. sor „
Vízgazdálkodási építmények szakterület” „MV-KÉ” ( vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.b.
- legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3.
rész 7. sor „
Vízgazdálkodási építmények szakterület” „MV-VZ” ( vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 24 hónap
A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy
kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy
szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk.
előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.
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Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. §(6) bekezdés
a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül kell
rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a. A jótállási biztosíték a hibás
teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formában, a biztosítékot a végteljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás kiadását követő 5
munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak lezárulásáig fenn kell állnia.
A biztosítékok mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó ellenérték százalékában kerül
meghatározásra.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő
részéről biztosíték nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a)
pontja az irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér, -hibás teljesítési, - meghiúsulási kötbér.
Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a / nap (maximum 20 napig
kerül felszámításra).
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész Megrendelő műszaki
ellenőre által megállapított nettó értékének az 5,00%-a. A hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal
kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni,
illetve azt felmondani, és Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj
20,00%-a.
További részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban és Vállalkozási szerződés tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az eljárásban tartalékkeret nincs biztosítva.
A szerződés finanszírozása a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 3295260773 projekt azonosítószámon
nyilvántartott „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretében vissza nem térítendő
támogatásból, utófinanszírozással történik.
A projekt támogatási intenzitása 95,00 %. A további részt, valamint a támogatás szempontjából nem
elszámolható költségeket 100 %-ban Megrendelő finanszírozza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt- tartalékkeret és ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes AT részére, figyelembe véve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakat.
- Nyertes ajánlattevő előleg számla, 4 db rész-számla, és végszámla benyújtására jogosult. Előleg levonása
a benyújtásra kerülő 1. sz. részszámlából történik.
Ellenérték kifizetésénél a Kbt. 135. § (1) bek-ben, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ában
foglaltakat figyelembe kell venni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet
(projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes 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:
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1. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat
különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; - az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
2. III.1.3) M2. pont szerinti szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles
rendelkezni érvényes 266 /2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, releváns MV jogosultsággal és/vagy
regisztrációval, melyről az ajánlatban nyilatkozni szükséges. Ennek hiánya esetén Ajánlatkérő a szerződést
nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való
visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
VI.3.4) További információk folytatása:
29)
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL KERÜL LEFOLYTATÁSRA. A Kbt. 117. § (2)
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a
nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az EKR rendszeren keresztül – legkésőbb
az ajánlattételi határidő lejárta előtt három nappal – írásban válaszolja meg a kérdéseket a kérdező
személyének a feltüntetése nélkül. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását megelőző 5 napon belül tekinti a
kiegészítő tájékoztatás kéréseket megfelelő időben érkezettnek.
- Az eljárásban részt vett ajánlattevő részére az ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintés
tekintetében dönthet úgy, hogy az iratbetekintést elektronikus úton biztosítja oly módon, hogy az adott
dokumentumo(ka)t elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg az érintett ajánlattevő részére.
Ha az ajánlatkérő – a Kbt-ben foglalt esetekben – az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően az
ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására és az addig érvényes biztosítékkal megegyező ajánlati
biztosíték fenntartásának igazolására kéri fel, az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség
meghosszabbított idejére szóló, az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartásának
igazolására mindaddig lehetősége van, amíg az ajánlatban szereplő biztosíték érvényességi ideje nem jár
le. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén - a Kbt. 71. § (3a) bekezdésére tekintettel - az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában hiánypótlásra az ajánlattevőnek lehetősége van,
amennyiben ajánlattevő a biztosítékra vonatkozó igazolást nem-, vagy nem az előírt formában nyújtja
be, de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték
kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása
esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvényt a biztosíték eredeti időpontjának lejártáig kiállította.
- Ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerinti rendelkezéseket alkalmazza.
30.)
A kizáró okoknak, és az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 114/A. §
bekezdés szerint történik.
31.)
A II.2.7. pontban meghatározott határidő alatt naptári napot kell érteni. A teljesítési határidő kezdete a
munkaterület átadásának időpontjától számítandó.
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.
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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: 2022/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15. §-ának (2)
bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt. 68. § (1);
(1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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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:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás); Szakember: 2-3. rész-szempont: egyenes arányosítás,
Jótállás: 4. rész-szempont: egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 500.000 Ft 2. rész 400.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Paszab Község Önkormányzata 4475 Paszab,
Fő út 9. 11744003-15443333-02130000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2)
bek. szerinti módok
bármelyikén. Igazolás (csatolandó):
- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési /átutalási
igazolás, bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény:„Paszab külterületi mezőgazdasági utak
stabilizációja” .... rész " –„Ajánlati biztosíték")
- pénzügyi int. vagy biztosító ált. vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén
a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya - biztosítási szerz. alapján kiállított,
készfizető kezességvállalást tartalmazókötelezvény útján történő teljesítés
esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.
VI.3.4) További információk:
1)AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
biztosítja a dok-ok elérhetőségét az EKR rendszerben: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000841472022 /reszletek
2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR és a használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr.
3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4)Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
5)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az EKR rendelet 11. §-a, és a Kbt. 40-41.§-ai tartalmaznak.
6)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés
szerint.
7)A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés
alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
8)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell!
9)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá –adott esetben – az ajánlatban cégszerűen az
ajánlatban cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/személy, alvállalkozó aláírási címpéldányát
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját.
10)Az eljárást megindító felhívásban és dok-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő
szerint értendő.
11)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői
megállapodást, amely tartalmi követelményeit a Közbesz-i dok-ok tartalmazzák.
12)AK bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű
terméket elfogad.
13)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100. Ajánlatkérő az 1.sz. értékelési szempontnál a fordított arányosítás módszerét, a 2. , 3. és 4. értékelési
rész-szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
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14)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződés
tárgyára a közbeszerzési dok-ban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melyről ajánlatában
nyilatkozni szükséges.
15)Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek
nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
16)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
17)Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
18)Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján végzi el, és alkalmazza a
Kbt. 114/A.§-ában foglaltakat.
19)Költségvetés:Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó kiadott árazatlan
költségvetést árazott excel és cégszerűen aláírt pdf formátumban.
20)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatvéd. tájékoztató elfog-ról.
21)FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444).
22) Ha a közbesz.dok.-okhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 41/C.§ (1) bek-ben foglalt okok
miatt nem biztosított úgy a Kbt. 41/C. § (3)-(6) bek-ben foglaltak irányadóak.
23)Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
24)AT-nek csatolnia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
25)AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell a folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
26)Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott
ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
27) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben egymilliárd
forint, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik
teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe,
és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak
megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bek.
szerinti feltételnek történő megfelelést a közzétett beszámolóból, - amennyiben nem áll rendelkezésre úgy egyéb releváns számviteli dokumentum (pl.főkönyvi kivonat) bekérésével ellenőrzi.
28) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az
általa bemutatott szakember rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen
pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá az illetékes Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal
a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt.
Folytatás a III.2.2) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Ács Város Önkormányzata (12520/2022)
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: Ács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729655211
Postai cím: Gyár Utca 23.
Város: Ács
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentirmai István polgármester
Telefon: +36 34385121
E-mail: polgarmester@acsvaros.hu
Fax: +36 34385042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.acsvaros.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:
Ács, Ernőmajori út útburkolat megerősítése
Hivatkozási szám: EKR000397832022
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:
Ács, Ernőmajori út útburkolat megerősítése.
A meglévő állapot szerint Ács Ernőmajori út 4,00 m szélességben rendelkezik aszfalt burkolattal. A
meglévő burkolat több helyen megsüllyedt, felületén hálós repedések jelentek meg, mely az alépítmény
nagymértékű romlását vagy éppen a teljes hiányát, kimosódását mutatja. A burkolatszélek több szakaszon
töredezettek vagy leszakadtak. Az út melletti padka erősen elgyepesedett, sok helyen ránőtt az asz- falt
burkolatra. Az út tetőszelvény kialakítású, a csapadékvíz elvezetését az út melletti kétoldali nyílt földárkok
biztosítják.
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki dokumentumok és Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építéssel érintett területeken nem található műemlék, illetve nincs nyilvántartott műemléki érték.
A kivitelezés építési engedélyhez nem kötött.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja
és/vagy jogszabályban 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.
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Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 205434348 (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: Ács, Ernőmajori út útburkolat megerősítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233142-6

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, 2941 Ács, HRSZ 0393/1, 0260
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ács, Ernőmajori út útburkolat megerősítése.
A kivitelezési terület Ács Város Ny-i részén, az 1. számú országos közúttól D-re található Ernőmajori út
1-es vasútvonallal párhuzamosan futó szakasza. Ács Ernőmajori út külterületi bekötőút, 1-es számú
vasútvonallal párhuzamosan Ny-i irányban haladó aszfalt burkolatú szakasza kerül megerősítésre. Feladat
az útburkolat megerősítése előtt javítás és a leszakadt, megsüllyedt burkolat teljes pályaszerkezet cseréje,
mely egységes burkolat felület kialakításával a közlekedésbiztonság nagymértékű javítása érhető el.
Az építéssel érintett terület útkezelője: Ernőmajori útkezelője: Ajánlatkérő, azaz Ács Város Önkormányzata
(2941 Ács, Gyár utca 23.)
Külterületi utak osztályba sorolása: K.V.C vt=50 km/h Külterületi bekötőút
Az építési beruházás mennyisége:
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A vízszintes vonalvezetés során a fő cél a meglévő nyomvonal megtartása, illetve a környezeti adottságok,
valamint az épített környezet figyelembevétele. A bekötőút a teljes szakaszon a számára kiszabályozott
telekhatárok között található, így a burkolat megerősítés során vízszintes korrekcióra nincs szükség.
A felújítási szakasz a meglévő aszfalt slussztól indul és halad Ny-i irányba. A meglévő 4,00 m szélességet
megtartva a burkolat javítása után két réteg aszfalt terítésével kerül megerősítésre az útburkolat. A
burkolaton látható hálós repedések szerint egyes szakaszon az alépítmény nagy-mértékű romlásnak
indult, vagy teljesen hiányzik, így itt a pályaszerkezet teljes cseréje szükséges. A burkolat 2%-os kétirányú
lejtését (tetőszelvény) az építés során megtartjuk, a csapadékvizet továbbra is a meglévő szikkasztó
árkokba vezetjük. A burkolat mellett 1,00-1,00 m szélességben a padka nyesése szükséges és helyére
stabilizált murva padka építése tervezett. Az út mentén lévő szántókhoz tartozó meglévő táblabehajtók is
megerősítésre kerülnek. A nyílt árkok kialakításakor a táblabehajtókat figyelembevételre kerültek.
Összesen: 5150,45 m.
A tervezett létesítmények magasságilag csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. A tervezett út kétoldali,
2%-os oldalirányú eséssel kerültek kialakításra a természeti adottságok figyelembevétele mellett. A
tervezett utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok mellett meglévő kétoldali nyílt földmedrű árokban
történik.
A meglévő közművek valós helyzetét a kivitelezés megkezdése előtt kutatóárkok létesítésével fel kell tárni.
A feltárt közművek környékén a kivitelezési munkákat csak az érintett közműkezelők, vagy közműtulajdonosok szakfelügyelete mellett lehet végezni!
Fentieket különösen a földmunkák végzése szempontjából kell figyelembe venni, ezért a föld- munkák
kézi vagy gépi módját a meglévő közművek helyzete határozza meg.
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 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen
felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata 10
3 4. Többletjótállás időtartama, a minimum 36 hónapos jótállási időn felül hónapokban megadva (min. 0
hónap, max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-2, A kérelem száma: 3292255631.
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
függvényében
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

720

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:
06951 / 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: Ács, Ernőmajori út útburkolat megerősítése
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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13274018211
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 227384838
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 205434348
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítési részfeladatok
(kézi kiegészítő segédmunka)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25873982443
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13274018211
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
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:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Alsószentmárton Község Önkormányzat (13031/2022)
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: Alsószentmárton Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724272102
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 20/C. 99
Város: Alsószentmárton
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7826
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 72569000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zselickincse.hu/baranya/alsoszentmarton.aspx
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:
Szennyvízkezelés Alsószentmárton – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR001633342021
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 közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Alsószentmárton Község
Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata Alsószentmárton település belterületén 33 db kisebb kapacitású, egyedi
szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 1 db
monitoring kút telepítése
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79917057 (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: Szennyvízkezelés Alsószentmárton – VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232420-2
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Kiegészítő szójegyzék

45252100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7826 Alsószentmárton, belterület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Alsószentmárton Község
Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata Alsószentmárton település belterületén 33 db kisebb kapacitású, egyedi
szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 1 db
monitoring kút telepítése.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Tükörkészítés tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építése, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt berendezéseknek kell
lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel
kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik.
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása.
Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve
szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki
tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás
tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy
azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának
minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M.1.1) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő
berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 15
2 3. A felhívás M.1.2) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett
szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 7,5
3 4. A felhívás M.1.3) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során
ellátott villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) (0-24 hó) 7,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16
II.2.9) További információ:
I. A II.2.7) pontban ismertetett 12 hónapos teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a
kivitelezési munkák
véghatárideje nem haladhatja meg a 2023.03.30-i dátumot. Előteljesítés megengedett. A teljesítés
határideje a munkaterület átadásától számítandó.
II. Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere: 1. Nettó ajánlati ár (Ft)
értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a 2. A felhívás M.1.1.) pontja szerinti szakember
egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.
0 max. 24 hónap) valamint 3. A felhívás M.1.2) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő
berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) valamint
4. A felhívás M.1.3) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során
ellátott villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap)
értékelési szempont esetén egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett képletek
alkalmazásával.
Valamennyi értékelési részszempont esetén kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
III. A felhívás II.2.5) (Értékelési szempontok) pontjában meghatározott "szakember" a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
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:
01633 / 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: Szennyvízkezelés Alsószentmárton – VP-6-7.2.1.2-16
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: 2022/06/20 (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: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
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NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79920474
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79917057
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-M jogosultsághoz
kapcsolódó felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy
aránya nem ismert.
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.2.11)
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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: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220
Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23595521202
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202
Hivatalos név: Megújuló Energia és Hulladékhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14907436202
Postai cím: Tábor Utca 12/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14907436202
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:
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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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Atommagkutató Intézet (13102/2022)
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: Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15300344209
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csörgőné Molnár Erzsébet
Telefon: +36 52509200
E-mail: molnar.erzsebet@atomki.hu
Fax: +36 52416181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: tudományos kutatás
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:
Tandetron III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000694292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Debrecen, Bem tér 18/c sz. alatt ingatlanán az V. sz. épület egy részének átalakításával és
felújításával a Tandetron gyorsító III. ütemének a kialakítását, a meglévő területek átcsoportosítását,
részbeni funkcionális összevonását kívánja megvalósítani, melynek részét képezi a fenti épületben
Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési (INTERACT) Központ folytatásaként gyorsítós
tömegspektrométerek (AMS) befogadására alkalmas terület kialakítása is.
A Tandetron gyorsító III. ütemében mintegy 310 m2-es területen részben kutatású célú infrastruktúra
– sugárkémiai laboratórium (44 m2), mérőszoba (35,82 m2), műszerszoba (28,56 m2) kerül kialakításra.
A fennmaradó részben mérnöki és operátori szoba (2x19,1 m2), teakonyha (16 m2), szociális blokk és
közlekedők kerülnek kialakításra.
Teljes egészében felújításra kerülnek az érintett részen az épületgépészeti, és épület-elektromos
vezetékek, szerelvények, rendszerek, valamint a technológiát kiszolgáló gépészeti rendszerek, elektromos
rendszerek bővülnek. Az érintett részen, kibontásra kerülnek a megmaradt épületgépészeti szerelvények.
Az AMS laboratórium 164,2 m2 hasznos alapterületen kerül kialakításra, az alábbi műszaki paraméterek
teljesítésével:
- terem hőmérséklet: 22 °C +- 2 °C,
- préslevegő: 5-7 bar között, min 100 l/min, 24h/7d üzemidőben ISO 8573-1 szerint 2.4.2 minőséggel,
- 3 fázisú betáplálás 100 kVA 230/400V +- 10%, 50-60Hz.
A fentiekkel összefüggésben minden régi épületgépészeti tartószerkezet bontásra kerül, a régi erősáramú
hálózattal egyetemben. Vezetőképes PVC (Tarkett) aljzatot kell készíteni a teljes felületen. Teljes körű
festés, préslevegő csatlakozás (4 db), 100 kVA kapacitású 3 fázisú elektromos betáplálás kerül kialakításra
két kapcsolószekrényben elhelyezve. Áramvételi pontok és a 15 db gyengeáramú végpont a keleti falon
végigfutó parapet csatornában elhelyezve. A keleti falon mosogató kerül kialakításra. A paramétereket
teljesítő klímatizálás kiépítése meglévő csatlakozási pontok felhasználásával.
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 199994061 (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: Tandetron III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék

45262300-4
45262311-4
45262500-6
45311200-2
45314300-4
45324000-4
45331200-8
45332200-5
45332400-7
45350000-5
45432100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Bem tér 18/C. V. épület (hrsz: 21066/1).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Debrecen, Bem tér 18/c sz. alatt ingatlanán az V. sz. épület egy részének átalakításával és
felújításával a Tandetron gyorsító III. ütemének a kialakítását, a meglévő területek átcsoportosítását,
részbeni funkcionális összevonását kívánja megvalósítani, melynek részét képezi a fenti épületben
Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési (INTERACT) Központ folytatásaként gyorsítós
tömegspektrométerek (AMS) befogadására alkalmas terület kialakítása is.
A Tandetron gyorsító III. ütemében mintegy 310 m2-es területen részben kutatású célú infrastruktúra
– sugárkémiai laboratórium (44 m2), mérőszoba (35,82 m2), műszerszoba (28,56 m2) kerül kialakításra.
A fennmaradó részben mérnöki és operátori szoba (2x19,1 m2), teakonyha (16 m2), szociális blokk és
közlekedők kerülnek kialakításra.
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Teljes egészében felújításra kerülnek az érintett részen az épületgépészeti, és épület-elektromos
vezetékek, szerelvények, rendszerek, valamint a technológiát kiszolgáló gépészeti rendszerek, elektromos
rendszerek bővülnek. Az érintett részen, kibontásra kerülnek a megmaradt épületgépészeti szerelvények.
Az AMS laboratórium 164,2 m2 hasznos alapterületen kerül kialakításra, az alábbi műszaki paraméterek
teljesítésével:
- terem hőmérséklet: 22 °C +- 2 °C,
- préslevegő: 5-7 bar között, min 100 l/min, 24h/7d üzemidőben ISO 8573-1 szerint 2.4.2 minőséggel,
- 3 fázisú betáplálás 100 kVA 230/400V +- 10%, 50-60Hz.
A fentiekkel összefüggésben minden régi épületgépészeti tartószerkezet bontásra kerül, a régi erősáramú
hálózattal egyetemben. Vezetőképes PVC (Tarkett) aljzatot kell készíteni a teljes felületen. Teljes körű
festés, préslevegő csatlakozás (4 db), 100 kVA kapacitású 3 fázisú elektromos betáplálás kerül kialakításra
két kapcsolószekrényben elhelyezve. Áramvételi pontok és a 15 db gyengeáramú végpont a keleti falon
végigfutó parapet csatornában elhelyezve. A keleti falon mosogató kerül kialakításra. A paramétereket
teljesítő klímatizálás kiépítése meglévő csatlakozási pontok felhasználásával.
(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 ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe építész szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember
építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzéséhez szük 10
3 A szerződés teljesítésébe építménygépészeti szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt
szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzé 5
4 A szerződés teljesítésébe építményvillamossági szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt
szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megsze 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
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 a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős
műszaki vezetőkre vonatkozó értékelési részszempontok teljes szövege:
- A szerződés teljesítésébe építész szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember
építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felül;
- A szerződés teljesítésébe építménygépészeti szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni
kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül;
A szerződés teljesítésébe építményvillamossági szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni
kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül.
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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
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tandetron III. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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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: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27432794209
Postai cím: Nyomdász Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: otvos.imre@szerip.hu
Telefon: +36 303828348
Internetcím(ek): (URL) http://www.szerip.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27432794209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 213993897
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 199994061
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: építész szakterületű
felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
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: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27432794209
Postai cím: Nyomdász Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27432794209
Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22634812209
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
Hivatalos név: Villép 90 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11652395215
Postai cím: Ady Endre Utca 11. Fszt. 12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11652395215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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2022/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (12966/2022)
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: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720058251
Postai cím: Bartók Béla Út 1-3.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kellermann-né Czipa Enikő
Telefon: +36 66523700
E-mail: kellermannec@bekes.police.hu
Fax: +36 66523701
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

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:
Határnyiladék tisztítás és karbantartás - 2022.
Hivatkozási szám: EKR000324872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

741

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77312000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határnyiladék tisztítás és karbantartás (gyomeltávolítás, bozót- és cserjeirtás, bozót- és cserjevágás,
fűnyírás stb.) a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó határszakaszon, a B52
határjeltől az F76 határjelig (hosszúsága összesen - a vízi szakaszok kivételével - 173.055 m) a határvonaltól
honi terület felé 3 méter mélységben, a Határrendészeti Kirendeltség Gyula illetékességi területéhez
tartozó határszakaszon a 13.370 méter hosszú Trianoni-gát területén is (hosszúság összesen: 186.425 m) 3
méter sávszélességben - mindösszesen 559.275 m2 területen. A közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel
megengedett. A közbeszerzés mennyisége a részek vonatkozásában: 1. rész: Határrendészeti Kirendeltség
Battonya illetékességi területe: B52-C80 (52.356 méter hosszúság x 3 méter sávszélesség - 157.068 m2), 2.
rész: Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza illetékességi területe: C80-D78 (34.425 méter hosszúság 3
méter sávszélesség - 103.275 m2), 3. rész: Határrendészeti Kirendeltség Gyula illetékességi területe: D78D145 (23.260 méter + a 13.370 méter hosszú Trianoni-gát, összesen 36.630 méter hosszúságban x 3 méter
sávszélesség - 109.890 m2), 4. rész: Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán illetékességi területe: D147E65 (26.498 méter hosszúság 3 méter sávszélességben - 79.494 m2), 5. rész: Határrendészeti Kirendeltség
Biharugra illetékességi területe: E65-F76 (36.516 méter hosszúság 3 méter sávszélességben - 109.548
m2). Ajánlatot tenni lehet egy részre, több részre, mind az öt részre. A határnyiladék tisztítását legkésőbb
valamennyi rész esetében a szerződés hatályba lépését (mindkét fél által történő aláírását) követő 45
napon belül el kell végezni, majd november 30-ig folyamatos karbantartásáról kell gondoskodni úgy, hogy
a vegetáció magassága a 20 cm-t nem haladhatja meg, és 3 méter magasságig a faág a határnyiladékba
nem nyúlhat be.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12094340 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: 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: HRK Battonya
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77312000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Határrendészeti Kirendeltség Battonya illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
B52 határjeltől C80 határjelig (52.356 méter) a határvonaltól honi terület felé 3 méter mélységben 157.068 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár / Súlyszám: 100
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: HRK Lőkösháza
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77312000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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C80 határjeltől D78 határjelig (34.425 méter) a határvonaltól honi terület felé 3 méter mélységben 103.275 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár / Súlyszám: 100
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: HRK Gyula
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77312000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Határrendészeti Kirendeltség Gyula illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
D78 határjeltől D145 határjelig (23.260 méter + a 13.370 méter hosszú Trianoni gát) a határvonaltól honi
terület felé 3 méter mélységben - 109.890 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár / Súlyszám: 100
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)
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Elnevezés: HRK Kötegyán
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77312000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
D147 határjeltől E65 határjelig (26.498 méter) a határvonaltól honi terület felé 3 méter mélységben 79.494 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár / Súlyszám: 100
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: HRK Biharugra
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77312000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Határrendészeti Kirendeltség Biharugra illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E65 határjeltől F76 határjelig (36.516 méter) a határvonaltól honi terület felé 3 méter mélységben 109.548 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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:
07331 / 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: 4000/3338-83/2022. ált. Rész száma: 1 Elnevezés: HRK Battonya
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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: karolybujdoso@gmail.com
Telefon: +36 302187510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1150000
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

V.2.7)

747

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
Hivatalos név: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Nemzeti azonosítószám: 10108587204
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 19.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10108587204
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28836328210
Postai cím: Petőfi Sándor Út 26
Város: Nagyréde
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28836328210
Hivatalos név: Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23341078206
Postai cím: József Attila Utca 24.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23341078206
Hivatalos név: Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10511082206
Postai cím: Ferenc Utca 18-20
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10511082206
Hivatalos név: Presidente Oktatási Kiképzési Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12064452242
Postai cím: Rákospatak Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12064452242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 04000/3338-84/2022. ált. Rész száma: 2 Elnevezés: HRK Lőkösháza
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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

748

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

749

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: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: karolybujdoso@gmail.com
Telefon: +36 302187510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2650000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
Hivatalos név: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Nemzeti azonosítószám: 10108587204
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 19.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10108587204
Hivatalos név: LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28836328210
Postai cím: Petőfi Sándor Út 26
Város: Nagyréde
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28836328210
Hivatalos név: Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10511082206
Postai cím: Ferenc Utca 18-20
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10511082206
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23341078206
Postai cím: József Attila Utca 24.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23341078206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 04000/3338-85/2022. ált. Rész száma: 3 Elnevezés: HRK Gyula
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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: karolybujdoso@gmail.com
Telefon: +36 302187510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6350000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
Hivatalos név: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Nemzeti azonosítószám: 10108587204
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 19.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10108587204
Hivatalos név: LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28836328210
Postai cím: Petőfi Sándor Út 26
Város: Nagyréde
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28836328210
Hivatalos név: Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10511082206
Postai cím: Ferenc Utca 18-20
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10511082206
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23341078206
Postai cím: József Attila Utca 24.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23341078206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 04000/3338-86/2022. ált. Rész száma: 4 Elnevezés: HRK Kötegyán
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: 2022/06/20 (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: Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23341078206
Postai cím: József Attila Utca 24.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
E-mail: info@zoldkft.hu
Telefon: +36 306772215
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23341078206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5150000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2774340
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
Hivatalos név: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Nemzeti azonosítószám: 10108587204
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 19.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10108587204
Hivatalos név: LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 28836328210
Postai cím: Petőfi Sándor Út 26
Város: Nagyréde
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28836328210
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23341078206
Postai cím: József Attila Utca 24.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23341078206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 04000/3338-87/2022. ált. Rész száma: 5 Elnevezés: HRK Biharugra
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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
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E-mail: karolybujdoso@gmail.com
Telefon: +36 302187510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4900000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3190000
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: Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23401471204
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23401471204
Hivatalos név: LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28836328210
Postai cím: Petőfi Sándor Út 26
Város: Nagyréde
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28836328210
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23341078206
Postai cím: József Attila Utca 24.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23341078206
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Biatorbágy Város Önkormányzata (12940/2022)
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: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730088213
Postai cím: Baross Gábor Utca 2/A
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Anita
Telefon: +36 23310174
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu
Fax: +36 23310174
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biatorbagy.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:
Egy db szívó-seprőgép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000655042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144430-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágyi járdák, terek téli síkosságmentesítésére, tavaszi és nyári
seprési munkákra, valamint a zöldterületek gondozására alkalmas új 1db. 2 korongos szívó-seprőgép
vásárlását tervezi.
Ajánlatkérő fontos szempontnak tekinti, hogy a megvásárolni kívánt szívó-seprőgépet szűk helyek
tisztítására is használni tudja évszaktól függetlenül.
A teljesítésre vonatkozó általános követelmények, elvárások:
• Csak és kizárólag új, korábban még nem használt forgalomba nem helyezett seprőgép ajánlható meg. A
seprőgép tartozékai szintén kizárólag újak lehetnek. Ajánlatkérő használt, felújított, korábban forgalomba
helyezett seprőgépet nem fogad el.
• A seprőgépnek és tartozékainak gyári sorozatgyártás keretei között előállított terméknek kell lennie.
Egyedi terméket ajánlatkérő nem fogad el.
• A seprőgépnek közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie, tekintettel arra, hogy a seprőgép által ellátott
funkciók ellátása részben közúton történik.
• A seprőgépet közúti közlekedéshez és forgalomba helyezéshez szükséges valamennyi dokumentummal
kell szállítani.
• Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére szerződéskötéskor átadja a seprőgép gyári használati és kezelési
útmutatóját, magyar nyelven.
• A seprőgép forgalomba helyezése és üzembe helyezése az ehhez szükséges hatósági jelzésekkel ellátva
nyertes ajánlattevő feladata, melyre tekintettel az átadás üzembe-, és forgalomba helyezett állapotban a
szükséges hatósági jelzésekkel ellátva történik.
• Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő számára a biztonságos és üzemszerű működtetéshez
szükséges oktatás tartása magyar nyelven.
• A gép teljes szerkezete és tartozékai tekintetében a nyertes ajánlattevő biztosítja a szervízhátteret, gyári
alkatrészekkel való ellátással a jótállás ideje alatt.
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• Karbantartás ellátása a gyártó által meghatározott időintervallumokban
A munkagép főbb méretei, paraméterei:
• Gép szélessége: max 1500 mm
• Gép magassága: max 2100 mm
• Gép megengedett össztömege: max 2 tonna
• A gép önsúlya: max 1200 kg.
• Gép maximális sebessége: minimum 18 km/óra
• Állítható munkaszélesség (seprési szélesség legalább 900 mm-re szűkíthető legyen és a legnagyobb
seprési szélesség érje el az 1400 mm-t)
• felborulást gátló szerkezet (ROPS).
• utcai abroncs garnitúrával szerelt
Vezetői fülke:
• 1 személyes, (1 üléssel)
• fűthető, klimatizált vezetői kabin,
• Behajtható tükrök
• állítható kormány
• minimum kétpontos biztonsági öv
• ablaktörlő, ablakmosó funkcióval.
Motor:
• 4 ütemű, minimum három hengeres dízel motor,
• teljesítménye: minimum 18 kW
• teljesíti az EU Stage V emissziós előírásokat
Meghajtás, alváz, fékek:
• Hidrosztatikus összkerék meghajtás
• 4 kerekes alváz hidraulikus csuklókormányzással
• hidrosztatikus fékrendszer, mely mind a 4 kerékre hat,
Szívóegység:
• Szállítandó két korongos seprőegység, szeméttartállyal (minimum 450 liter), szívótorokkal
• szívóegység szélessége minimum 400 mm
• szívócső átmérője minimum 120 mm
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20990000 (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: Egy db szívó-seprőgép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144430-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágyi járdák, terek téli síkosságmentesítésére, tavaszi és nyári
seprési munkákra, valamint a zöldterületek gondozására alkalmas új 1db. 2 korongos szívó-seprőgép
vásárlását tervezi.
Ajánlatkérő fontos szempontnak tekinti, hogy a megvásárolni kívánt szívó-seprőgépet szűk helyek
tisztítására is használni tudja évszaktól függetlenül.
A teljesítésre vonatkozó általános követelmények, elvárások:
• Csak és kizárólag új, korábban még nem használt forgalomba nem helyezett seprőgép ajánlható meg. A
seprőgép tartozékai szintén kizárólag újak lehetnek. Ajánlatkérő használt, felújított, korábban forgalomba
helyezett seprőgépet nem fogad el.
• A seprőgépnek és tartozékainak gyári sorozatgyártás keretei között előállított terméknek kell lennie.
Egyedi terméket ajánlatkérő nem fogad el.
• A seprőgépnek közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie, tekintettel arra, hogy a seprőgép által ellátott
funkciók ellátása részben közúton történik.
• A seprőgépet közúti közlekedéshez és forgalomba helyezéshez szükséges valamennyi dokumentummal
kell szállítani.
• Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére szerződéskötéskor átadja a seprőgép gyári használati és kezelési
útmutatóját, magyar nyelven.
• A seprőgép forgalomba helyezése és üzembe helyezése az ehhez szükséges hatósági jelzésekkel ellátva
nyertes ajánlattevő feladata, melyre tekintettel az átadás üzembe-, és forgalomba helyezett állapotban a
szükséges hatósági jelzésekkel ellátva történik.
• Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő számára a biztonságos és üzemszerű működtetéshez
szükséges oktatás tartása magyar nyelven.
• A gép teljes szerkezete és tartozékai tekintetében a nyertes ajánlattevő biztosítja a szervízhátteret, gyári
alkatrészekkel való ellátással a jótállás ideje alatt.
• Karbantartás ellátása a gyártó által meghatározott időintervallumokban
A munkagép főbb méretei, paraméterei:
• Gép szélessége: max 1500 mm
• Gép magassága: max 2100 mm
• Gép megengedett össztömege: max 2 tonna
• A gép önsúlya: max 1200 kg.
• Gép maximális sebessége: minimum 18 km/óra
• Állítható munkaszélesség (seprési szélesség legalább 900 mm-re szűkíthető legyen és a legnagyobb
seprési szélesség érje el az 1400 mm-t)
• felborulást gátló szerkezet (ROPS).
• utcai abroncs garnitúrával szerelt
Vezetői fülke:
• 1 személyes, (1 üléssel)
• fűthető, klimatizált vezetői kabin,
• Behajtható tükrök
• állítható kormány
• minimum kétpontos biztonsági öv
• ablaktörlő, ablakmosó funkcióval.
Motor:
• 4 ütemű, minimum három hengeres dízel motor,
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• teljesítménye: minimum 18 kW
• teljesíti az EU Stage V emissziós előírásokat
Meghajtás, alváz, fékek:
• Hidrosztatikus összkerék meghajtás
• 4 kerekes alváz hidraulikus csuklókormányzással
• hidrosztatikus fékrendszer, mely mind a 4 kerékre hat,
Szívóegység:
• Szállítandó két korongos seprőegység, szeméttartállyal (minimum 450 liter), szívótorokkal
• szívóegység szélessége minimum 400 mm
• szívócső átmérője minimum 120 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A két korongos seprő alkalmazása esetén a névleges seprési kapacitás
maximális mértéke m2/óra mértékegységben kifejezve. (A legkedvezőbb érték 13000 m2/óra) 5
2 3. A hibajavítás megkezdésének vállalt időpontja a hibabejelentés időpontjától számítva a jótállás
időtartama alatt egész órában meghatározva (minimum 24 óra; maximum 72 óra) 10
3 4. A megajánlott gép rendelkezik használt víz visszanyerő rendszerrel (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09682 / 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: Egy db szívó-seprőgép 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: 2022/06/20 (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: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12322211213
Postai cím: Tormásrét Utca 5/a
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: szigetvari.gabor@varoskert.hu
Telefon: +36 203723770
Internetcím(ek): (URL) www.varoskert.hu
Fax:
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12322211213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22231808
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12322211213
Postai cím: Tormásrét Utca 5/a
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12322211213
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr.
Vass László Egészségügyi Intézmén (12991/2022)
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 XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15515139242
Postai cím: Rákos Út 77/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Imre
Telefon: +36 15060202
E-mail: drkovacsi@xv-euint.hu
Fax: +36 15060181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.xv-euint.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.xv-euint.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
CT és RTG teleradiológia szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000298942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

769

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen, Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyilt közbeszerzési eljárás a 2022.09.01-től 2024.12.31ig terjedő időszakban közreműködői szerződés megkötésére irányul. A megrendelések RTG és CT
teleradiológia szolgáltatások teljesítése vonatkoznak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75118000 (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: RTG és CT teleradiológia szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XV. kerület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
RTG és CT teleradiológia szolgáltatások teljesítése.
1.) RTG teleradiológiai szolgáltatás:
Havonta 500 esetszámot tervezünk, melyeknél átlagosan 1,7 OENO/esetet feltételezünk. Ez havonta
átlagosan 850 vizsgálatot jelent, a szakma által támogatott magas prioritással (validált leletezés 60 percen
belül).
A vizsgálat számok a szerződés időtartama alatt várhatóan egyenletesen oszlanak el, jelentős növekedést
vagy csökkenést nem prognosztizálunk.
2.) CT teleradiológiai szolgáltatás:
Havonta átlagosan 140 db 72 órás CT vizsgálattal és 10 db angio CT vizsgálattal számolunk. A berendezés
napi 8 órában, egyműszakos munkarendben üzemel.
Részletes feladatmeghatározás a 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 2.1. A III.1.3) M2. a.) pontja szerinti alk. köv.igazolására bemutatott radiológus
szakember RTG-diagnosztikában szerzett leletezési többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb szintje: 120
hónap) 10
2 2.2. A III.1.3) M2. b.) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott radiológus szakember CTdiagnosztikában szerzett leletezési többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb szintje: 120 hónap) 10
3 2.2. A III.1.3) M2. c.) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott neuroradiológus szakember CTdiagnosztikában szerzett leletezési többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb szintje: 120 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár a II.2.13) alszempontok szerint / Súlyszám: 170
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. A II.2.5) pont szerinti árszempont alszempontjai:
1.1. Magas (acut), [max. 60 perc] prioritású RTG-vizsgálat díja (nettó Ft/OENO) súlyszám: 95;
1.2. Alacsony (elektív), [max. 72 óra] prioritású RTG-vizsgálat díja (nettó Ft/ORNO) súlyszám: 5;
1.3. 72 órás CT vizsgálat régió díja (nettó Ft/régió) súlszám: 63;
1.4. 72 órás CT angio vizsgálat régió díja (nettó Ft/régió) súylszám: 4.
1.5. Utólagos összehasonlítás CT (előzmény képanyag a leletezés kérésekor nem kerül megküldésre, az
összehasonlítás kérésre utólagosan kerül sor, külön leletezés kérésével) (nettó Ft/régió) súlyszám 3
Az árszempont összesen súlyszáma: 170.
A szerződés időtartamát AK úgy határozta meg, hogy az megfeleljen a nyertes ajánlattevő által
eszközlendő befektetésnek
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(szükséges humán és eszköz befektetés). A szerződés időtartama ideális, azt az AK a verseny
fenntartásának szem előtt tartásával és a közpénzek hatékony elköltésének céljával egyezően határozta
meg.
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:
09899 / 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: RTG és CT teleradiológia szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/15 (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: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13924775202
Postai cím: Kaposvári Út 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: zoldi.peter@iconomix.hu
Telefon: +36 306863766
Internetcím(ek): (URL) www.iconomix.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13924775202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66399419
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75118000
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: RTG diagnosztika
területén teljeskörű radiológiai leletezés,
CT diagnosztika területén teljeskörű radiológiai leletezési,
Teljeskörű neuroradiológiai leletezési tevékenység.
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: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13924775202
Postai cím: Kaposvári Út 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13924775202
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (12663/2022)
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 XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735791242
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax: +36 14044298
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.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:
Bp. XVI. ker. Vidámvásár u. 7. épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000652812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

776

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest XVI. kerületben a Vidámvásár utca 7. sz. alatti, 116340 helyrajzi számú ingatlanon meglévő
Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása az alábbiak szerint:
- 261,71 m2 bruttó alapterületű épület külső és belső felújítása
- homlokzati hőszigetelés: 623,75 m2
- beépítetlen padlástér hőszigetelése: 305,6 m2
- belső aljzat készítése kompletten: 168 m2
- külső nyílászárók cseréje: 17 db
- meglévő nyílászáró szerkezet kisebb javítása, felújítása: 33 db
- új faszerkezetű szélfogó készítése: 7,38 m2
- csempe burkolat készítése: 206 m2
- glettelés, festés: 955 m2
- új elektromos hálózat
- fűtési rendszer korszerűsítése, gázmérőhely kialakítással, kazán cserével
- napelemes rendszer kiépítése: 4,9 KWp
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Bp. XVI. ker. Vidámvásár u. 7. épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 7., 116340 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerületben a Vidámvásár utca 7. sz. alatti, 116340 helyrajzi számú ingatlanon meglévő
Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása az alábbiak szerint:
- 261,71 m2 bruttó alapterületű épület felújítása
- homlokzati hőszigetelés: 623,75 m2
- beépítetlen padlástér hőszigetelése: 305,6 m2
- belső aljzat készítése kompletten: 168 m2
- külső nyílászárók cseréje: 17 db
- meglévő nyílászáró szerkezet kisebb javítása, felújítása: 33 db
- új faszerkezetű szélfogó készítése: 7,38 m2
- csempe burkolat készítése: 206 m2
- glettelés, festés: 955 m2
- új elektromos hálózat
- fűtési rendszer korszerűsítése, gázmérőhely kialakítással, kazán cserével
- napelemes rendszer kiépítése: 4,9 KWp
(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 vállalt időtartama hónapban (min. 36 hónap – max. 60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
Pontozás módszere: arányosítás
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1. szempont: egyenes arányosítás. 60 hónap vagy több jótállás vállalása esetén a maximális pontszámot
kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre.
2. szempont: fordított arányosítás.
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: Bp. XVI. ker. Vidámvásár u. 7. épület felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● 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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Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő sem
tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
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:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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: BULLDOZER International Construction Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26347963241
Postai cím: Bécsi Út 141-143
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26347963241
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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
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VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/16 (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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EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytár (12987/2022)
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: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12194528242
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evin.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
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
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:
"Ingatlanok kiürítése"
Hivatkozási szám: EKR000619572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Ingatlanok kiürítése" - "Ingatlanok kiürítése" keretében nyertes ajánlattevő feladata erzsébetvárosi
ingatlanok lomtalanítási munkáinak elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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: „Lomtalanítás és kapcsolódó munkák elvégzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

784

Kiegészítő szójegyzék

90000000-7

További tárgyak:
60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: Budapest, VII. kerület, valamint Pest megye közigazgatási
területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Ingatlanok kiürítése" - "Ingatlanok kiürítése" keretében nyertes ajánlattevő feladata az Erzsébetvárosi
Önkormányzat tulajdonában/vagyonkezelésében/használatában álló társasházi lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek közös
területeinek lomtalanítási munkáinak elvégzése az ajánlatkérőnél felmerült igények szerint, az ajánlatban
meghatározott egységárakon, eseti megrendelések alapján, keretszerződés keretében.
A lomtalanítás várható becsült mennyisége 1600 m3 lom és/vagy építési törmelék és/vagy veszélyes
hulladék.
Megkötésre kerülő szerződés: vállalkozási keretszerződés.
Keretösszeg: nettó 50.000.000 Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ingatlanokból történő kipakolást (szállítás az
ingatlantól a fuvar/szállító eszközig) alapvető fontosságú feladatnak tekinti, ezért előírja, hogy a Kbt.
65. § (10) bekezdés szerint ezen feladatot maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös
ajánlattevők egyike köteles elvégezni (AZAZ ALVÁLLALKOZÓI RÉSZVÉTEL az ingatlanokból történő
kipakolás feladatnál NEM MEGENGEDETT).
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező Feladatleírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / 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
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
I. A II.2.7) ponthoz: A keretszerződés 24 hónap határozott időtartamra kerül megkötésre, azzal, hogy
amennyiben a keretszerződés nettó 50.000.000, - Ft. keretösszege a keretszerződés időtartamának lejárta
előtt merül ki, a keretszerződés a keretösszeg kimerülésével megszűnik.
II. A II.2.5) pontban foglalt nettó ajánlati ár értékelési részszempont alszempontjai:
1.1. Általános lom elszállítási díj (nettó Ft/m3) – Súlyszám: 20,
1.2. Építési törmelék elszállítási díj (nettó Ft/m3) – Súlyszám: 20,
1.3. Veszélyes hulladék elszállítási díj (nettó Ft/m3) – Súlyszám: 25,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

785

1.4. Anyagmozgatási díj (vegyes hulladék/építési törmelék/veszélyes hulladék /m3 nettó értéke alapján %
ban kifejezve; min. 0 % max. 10 %/emelet) – Súlyszám: 20.
1.5. Rovarfertőzöttségű és/vagy erősen szennyezett ingatlanok esetén felszámítandó többletdíj %-ban
kifejezve, amelynek alapja az elszállítási díjként megajánlott árakhoz igazodik (min. 0 % - max. 20 %). Súlyszám: 10
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésekor a lift használata - a
személyszállítás kivételével - nem megengedett, ajánlati árukat ennek figyelembevételével adják meg!
III. A "2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 3 fő)" értékelési
szemponthoz:
Hátrányos helyzetű munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény szerinti „hátrányos helyzetű munkavállaló” és a „súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló” [57/B. § (4) bekezdés 1. és 2. pont].
IV. Értékelési ponttartomány 0-10, értékelés módszere az árnál fordított arányosítás, a hátrányos helyzetű
munkavállaló
alkalmazásánál egyenes arányosítás, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
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:
09877 / 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
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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: „Lomtalanítás és kapcsolódó munkák elvégzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/15 (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: Bau Gom Épszer Kft
Nemzeti azonosítószám: 26494917242
Postai cím: Rottenbiller Utca 44. fszt. Ü-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: gombics61@gmail.com
Telefon: +36 706382382
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26494917242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
Hivatalos név: Bau Gom Épszer Kft
Nemzeti azonosítószám: 26494917242
Postai cím: Rottenbiller Utca 44. fszt. Ü-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26494917242
Hivatalos név: Zotrans lom-ép46 korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 29166714242
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29166714242
Hivatalos név: Profi Víz-Gáz-Villany Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27729889242
Postai cím: Szugló utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27729889242
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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Karcag Városi Önkormányzat (13000/2022)
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: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732688216
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
Telefon: +36 59500610
E-mail: dr.fulopgy@gmail.com
Fax: +36 59500610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szegregátumok rehabilitációja Karcagon– TOP-4.3.1
Hivatkozási szám: EKR000265922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

790

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karcag Város Önkormányzatának a tulajdonában szereplő, leromlott városi területek rehabilitációja két
részben a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 projekten belül:
1. rész: az 5300 Karcag, belterületi 539/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület egy részének átalakítása,
korszerűsítése szolgálati lakásnak,
2. rész: Karcagi önkormányzati helyi utak kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79981306 (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: Karcagi önkormányzati bérlakás felújítása
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, belterületi 539/2 hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű
elvégzése.
A beszerzés tárgya és mennyisége:
Karcag Város Önkormányzatának a tulajdonában szereplő, az 5300 Karcag, belterületi 539/2 hrsz.ú ingatlanon lévő épület egy részének átalakítása, korszerűsítése szolgálati lakásnak a TOP-4.3.1-16JN1-2020-00011 projekten belül.
A beruházás során az alábbi építési munkákat kell nyertes ajánlattevőnek elvégeznie:
• mai kornak és előírásoknak megfelelő helyiségkapcsolatok kialakítása (különösen: vizesblokk, konyha)
• külső-, belső nyílászárók cseréje
• épület teljes hőszigetelése (homlokzat, lábazat, padló, födém)
• új padozat készítése
• válaszfal bontása, új építése
• új padlásfeljáró készítése
• nádfedés héjazat felújítása
• belső felújítás (falak, mennyezetek glettelése, -festése, szükség szerinti vakolása, burkolása)
• külső homlokzati vakolat készítése
• új fedett, nyitott gépjármű beálló, különállóan
• új kerítés építése (meglévő bontása)
• teljes gépészeti felújítás (épületgépész tervfejezet)
• teljes elektromos hálózat felújítása (épületvillamos tervfejezet)
Érvényben lévő hatályos építésügyi jogszabályok (OTÉK, ÉTV, HÉSZ- 18/2001 (VII.4) sz. önk. rend.), valamint
a településképi előírások (9/2018 (III.29.) önk. rend.) betartását az épület felújítása során be kell tartani.
Átalakítás:
Az átalakítás során a főbejárat áthelyezésre kerül a mellette lévő ablakból. Így a közlekedő lesz az előtér.
A 06 jelű szoba beépített szekrényének alapterülete pedig a fürdőszobát növeli, melyből leválasztásra
kerül az előtérbe nyíló külön Wc helyiség. Az épületrész váza változatlan, két válaszfal kerül elbontásra,
valamint új válaszfal is készül az alaprajzon feltüntetett helyeken. Az utcafronton lévő szoba és konyhaétkező helyiség közötti válaszfal meglévő nyílását 3m széles tolóajtó beépítésével szükséges kiszélesíteni,
hogy a két helyiség együtt is tudjon funkcionálni.
Parkolás:
A meglévő lakáshoz egy parkolóhely biztosított, de további 2 db fedett, burkolt beálló tervezett telken
belül, fedett, nyitott fa szerkezetű színnel.
Közmű és energia ellátás:
A főépületben új elektromos áram, főmérőtől gáz-, víz és szennyvíz vezetékek kerülnek kiépítésre. A
nyitott színen új napelemrendszer kerül telepítésre.
Tervezett épület:
Főépület bruttó alapterülete: 103,68 m2
Melléképület bruttó területe: 104,49 m2
2 db kerti tároló bruttó alapterülete: 624 m2
összesen: 232,794 m2
Tervezett Helyiséglista
Helyiség neve Nettó terület
Szoba 21,21
Konyha-Étkező 15,87
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Tároló 2,28
Előtér 4,72
Fürdőszoba 4,64
Szoba 12,08
Szoba 8,14
Tornác 3,22
Wc 1,08
Összesen nettó 73,24 m2
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás
és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 M/1/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata
(hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 M/1/2. alk. köv. bemutatott szakember épület gépészeti szakt. szerzett többlet szakmai gyakorlata
(hónap, min. 0 - max. 36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Karcagi önkormányzati helyi utak kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, belterület Damjanich utca 2332 hrsz.-ú,
5300 Karcag, belterület Széchenyi sugárút 5766, 5745 és 5749/13 hrsz.-ú,
5300 Karcag, belterület Gyep utca 2159/1, 2156/2, 2146, 2147, 2148/1 és 2144/2 hrsz.-ú,
5300 Karcag, belterület Dózsa György utca 2099, 2297 hrsz.-ú ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű
elvégzése.
A beszerzés tárgya és mennyisége:
Karcag Város Önkormányzatának a tulajdonában szereplő, 5300 Karcag, belterület Damjanich utca 2332
hrsz.-ú, Széchenyi sugárút 5766, 5745 és 5749/13 hrsz.-ú, Gyep utca 2159/1, 2156/2, 2146, 2147, 2148/1 és
2144/2 hrsz.-ú, Dózsa György utca 2099, 2297 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett közlekedési létesítmények
kiépítése a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 projekten belül.
A beruházás során az alábbi építési munkákat kell nyertes ajánlattevőnek elvégeznie:
Az Önkormányzat saját tulajdonú és saját kezelésben lévő, meglévő, leromlott állapotú szilárd és földútjait
fel kívánja újítani, illetőleg zárt útburkolatúvá szeretné építeni. Az érintett út mind önkormányzati
kezelésben és tulajdonban vannak.
Jelen beszerzés ezen műszaki kialakításokat tartalmazza, a mellékelt tervek szerint.
Érintett helyszín típus
mértéke (m)
Damjanich utca új 117,26
Dózsa Gy. Utca felújítás 152,52
Gyep utca 1. ütem új 297,12
Gyep utca 2. ütem új 0,00
Szécheny sgt felújítás 489,20
Szécheny sgt új 230,90
1287,00
Az út tervekben szereplő Gyep utca I. ütem és Gyep utca II. ütem esetében Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a projekt részét csak az I. ütem képezi.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás
és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 15
2 M/1/4. alk. köv. bemutatott szakember útépítési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata
(hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011
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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:
04767 / 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: Karcagi önkormányzati bérlakás felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● 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 1 - Karcagi önkormányzati bérlakás felújítása részben megállapította, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés
alapján bírálat alá vonni kívánt SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlati
ára (nettó 75.553.860,- Ft) meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 64.553.350,- Ft),
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melyet ajánlatkérő kiegészíteni nem tud. Az eljárás érintett része, így a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen.
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:
(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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dola Generál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26382878216
Postai cím: Forint Utca 1.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26382878216
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Karcagi önkormányzati helyi utak 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: 2022/06/17 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
E-mail: dudits63@freemail.hu
Telefon: +36 304073324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
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: 79981306
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: felhívás III.1.3.) M/1/4. 1 fő
MV-KÉ szakember
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: Szilágyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26509011216
Postai cím: Szent László Utca 507/4
Város: Karcag
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V.2.10)
V.2.11)

NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
E-mail: szisany@gmail.com
Telefon: +36 703775824
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26509011216
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: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13274018211
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: AZÉP-Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26284110216
Postai cím: Madarász Imre Utca 23.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26284110216
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
Hivatalos név: Szilágyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26509011216
Postai cím: Szent László Utca 507/4
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26509011216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Kereki Község Önkormányzata (13108/2022)
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: Kereki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400987114
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 64.
Város: Kereki
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8618
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csicsai László Viktor
Telefon: +36 208041357
E-mail: hivatal@kereki.hu
Fax: +36 84365016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kereki.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Kereki településen
Hivatkozási szám: EKR000217002022
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:
Kereki község területén 4266,9 fm hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére a
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00016 projekten belül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 182960020 (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: Belterületi vízrendezés Kereki településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1
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Kiegészítő szójegyzék

45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, Kereki Község belterületen a közbeszerzési
dokumentációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kereki község területén 4266,9 fm hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére a
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00016 projekten belül.
Létesítendő árok: 3.371,6 fm
Létesítendő áteresz: 895,3 fm
Összesen: 4266,9 fm
Részletek:
Meglévő földárkok növényzetének eltávolítása 1263.5 m2
Meglévő átereszek bontása géppel, kiegészítő kézi földmunkával 520 fm
Meglévő aszfaltbeton burkolatú útrétegrend bontása, elszállítással, kezeléssel. 15 m2
Meglévő földárok helyreállítása 40 cm fenékszélességgel, 1:1.5 rézsűhajlással: 2336.9 fm
Földárok füvesítése 40 g/m2 fűmaggal, hengerléssel, szükség esetén ideiglenes rézsűstabilizáló matraccal
3505.35 m2
TB elemmel burkolt árkok építése 21 fm
Lapburkolatú árkok 1013,7 fm
Csőátereszek építése:895,3 fm
Monolit vasbeton műtárgyak árkok és átereszek csatlakozásaihoz (hordalékfogó műtárgy, bukó műtárgy,
monolit akna műtárgy, vasbeton doboz előfej) 14,5 m2
Eredeti rétegrenddel megegyező aszfaltburkolatú út építése (aszfalt burkolat helyreállítása csatornák és
csőátereszek építése után) 15 m2
Kapubehajtók térburkolatának helyreállítása 95 db
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott, a MV-VZ (Vízgazdálkodási építmények szakterület)
szakember többlet szakmai tapasztalata 10
3 4. Az M/1.2. alkalmassági követelményre bemutatott, a MV-É (építési szakterület) szakember többlet
szakmai tapasztalata 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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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.-SO1-2021-00016
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:
09000 / 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: Belterületi vízrendezés Kereki településen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/21 (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: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 14325557214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: mejekft@gmail.com
Telefon: +36 306397401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214
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: 182960020
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)
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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: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 14325557214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214
Hivatalos név: Hegedűs & Schmidt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11284413217
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 33
Város: Tolna
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11284413217
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 | 2022.120

807

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12979/2022)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10816772242
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.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: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Vagyonkezelés
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:
Lakásfelújítások 2022. I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000678292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

808

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Lakásfelújítások 2022. I. üteme keretében a Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat tulajdonában és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő három darab lakás (1103
Budapest, Kőér utca 54/a fszt. 2.; 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. épület fszt. 3.; 1103 Budapest, Petrőczy
utca 21. fszt. 2.) teljes, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas felújításának megvalósítása.
Vállalkozási szerződés keretében a „Lakásfelújítások 2022. I. ütem” munkáinak elvégzése, az alábbi főbb
mennyiségekkel:
- 1103 Budapest, Kőér utca 54/a fszt. 2. – alapterület 44 m2
- 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. épület fszt. 3. – alapterület 54,74 m2
- 1103 Budapest, Petrőczy utca 21. fszt. 2. – alapterület 69,98 m2
Összes alapterület: 168,72 m2
Főbb munkanemek ismertetése:
- Kültéri nyílászárók cseréje, javítása (fa, műanyag)
- Beltéri nyílászárók cseréje, javítása
- Válaszfalak, nyílások bontása, vakolatjavítás
- Nyílások befalazása, válaszfalak építése, vakolással
- Padló és falburkolatok bontása (hideg-melegburkolatok)
- Padló és falburkolatok elhelyezése aljzattal együtt (parketta, laminált padló, kerámia, greslap, csempe)
- Felületképzések: festés, mázolás kül- és beltéri felületen, előkészítéssel, gletteléssel
- Utólagos víz elleni szigetelés készítése (kent szigetelés és injektálás)
- Elektromos hálózat, berendezési tárgyak cseréje, fogyasztásmérő elhelyezése
- Gépészeti vezetékek, berendezések cseréje
- Konyhai és fürdőszobai víz-villany- gáz szerelés
- Meglévő fűtésrendszer javítása, vagy cseréje, üzembe helyezése
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Az elvégzendő feladatok pontos mennyiségi kiírásait az árazatlan költségvetések tartalmazzák
szakaszonként.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei (különösen tervek, műszaki leírás, és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), 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 egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39250377 (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: Lakásfelújítások 2022. I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45300000-0
45310000-3
45350000-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1103 Budapest, Kőér utca 54/a fszt. 2.; 1108 Budapest, Maglódi út 38.
II. épület fszt. 3.; 1103 Budapest, Petrőczy utca 21. fszt. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
[II.1.4) pont folytatása]
Vállalkozási szerződés keretében a „Lakásfelújítások 2022. I. ütem” munkáinak elvégzése, az alábbi főbb
mennyiségekkel:
- 1103 Budapest, Kőér utca 54/a fszt. 2. – alapterület 44 m2
- 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. épület fszt. 3. – alapterület 54,74 m2
- 1103 Budapest, Petrőczy utca 21. fszt. 2. – alapterület 69,98 m2
Összes alapterület: 168,72 m2
Főbb munkanemek ismertetése:
- Kültéri nyílászárók cseréje, javítása (fa, műanyag)
- Beltéri nyílászárók cseréje, javítása
- Válaszfalak, nyílások bontása, vakolatjavítás
- Nyílások befalazása, válaszfalak építése, vakolással
- Padló és falburkolatok bontása (hideg-melegburkolatok)
- Padló és falburkolatok elhelyezése aljzattal együtt (parketta, laminált padló, kerámia, greslap, csempe)
- Felületképzések: festés, mázolás kül- és beltéri felületen, előkészítéssel, gletteléssel
- Utólagos víz elleni szigetelés készítése (kent szigetelés és injektálás)
- Elektromos hálózat, berendezési tárgyak cseréje, fogyasztásmérő elhelyezése
- Gépészeti vezetékek, berendezések cseréje
- Konyhai és fürdőszobai víz-villany- gáz szerelés
- Meglévő fűtésrendszer javítása, vagy cseréje, üzembe helyezése
Az elvégzendő feladatok pontos mennyiségi kiírásait az árazatlan költségvetések tartalmazzák
szakaszonként.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei (különösen tervek, műszaki leírás, és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), 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 egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0, max 12 hónap) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt 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.2.5) ponthoz:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb).
1. értékelési szempont (súlyszám: 20):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0,
max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli vállalást egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
2. értékelési szempont (súlyszám: 10):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli vállalást egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
3. értékelési szempont (súlyszám: 70):
Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt nettó Ft)
Az értékelés alapját a teljes nettó – tartalékkerettel növelt – ajánlati ár összege képezi.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsájt ajánlattevők rendelkezésére. A kiadott árazatlan költségvetést
kitöltve, változtatás nélkül kell benyújtani elektronikusan (.pdf, valamint .xls kiterjesztésben).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tételes költségvetés szakmai ajánlatnak minősül és amely dokumentum teljes
terjedelemben történő hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 71. § (8)
bekezdésében foglaltakra.
A vállalást, azaz az ajánlati árat (költségvetés főösszesítő D:19 cellájában szereplő érték) egész forintban
meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
Ajánlatkérő az értékelés során az 1-2. szempont esetében egyenes, a 3. szempont esetében fordított
arányosítás módszerét alkalmazza.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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: Lakásfelújítások 2022. I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/16 (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: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913480213
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@nimrodbau.hu
Telefon: +36 13214073
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14136448
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41336400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39250377
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: Építészeti munkák
(részfeladatok); Épületgépészeti munkák (részfeladatok); Épületvillamossági munkák (részfeladatok)
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:
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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: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913480213
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213
Hivatalos név: ANTÜVÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14260922241
Postai cím: Tahi Utca 79/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260922241
Hivatalos név: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24955447213
Postai cím: Papp Károly Út 41.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24955447213
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:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
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Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:
- F-Építő Generál Zrt., Magyarország, 1203 Budapest Emília Utca 15.
- ANTÜVÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország, 1135 Budapest Tahi Utca 79/b
- General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft., Magyarország, 2253 Tápióság Papp Károly Út 41.
- Hunkero Kft, Magyarország, 1136 Budapest Tátra utca 29/b
- Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft., Magyarország, 2000 Szentendre Szentlászlói Út 36-38.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (12909/2022)
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 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
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@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) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Digitális Agrárakadémiai tananyagok fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000593892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Digitális Agrárakadémia részére zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése, valamint
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiakra kiterjedően:
• A Digitális Agrárakadémia oktatási tevékenységéhez Ajánlatkérő által átadott cca. 1100-1200 kéziratoldal
közötti terjedelmű kéziratból zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztése
• A Digitális Agrárakadémia oktatási tevékenységéhez, a 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a 2019. évi
LXXX. törvényben szabályozott képzésekhez, illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
szerinti felnőttképzésekhez zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok kéziratainak kidolgozása
és azok alapján zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése Ajánlatkérő egyedi
megrendelései szerint. (A szabályozott képzés, valamint a felsőoktatási képzés fogalma tekintetében lásd
az ajánlati felhívás VI.3.9) 20-24. alpontjait.)
• A kifejlesztett zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok szerkeszthető, módosítható
formátumban történő migrálása Ajánlatkérő zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerébe
és tananyagszerkesztő rendszerébe.
• Kifejlesztett zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok beválás vizsgálatának lebonyolítása 1-3
oktatási intézmény bevonásával Ajánlatkérő egyedi megrendelései szerint.
• A kifejlesztett zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok 2019. évi LXXX. törvény és végrehajtási
rendelete szerinti tankönyvvé nyilvánításának, akkreditációjának, illetve a tananyagokra épülő
felnőttképzések engedélyezésének, bejelentéséhez szakmai, szakértői támogatása.
Várható mennyiség: cca 23 db egyedi megrendelés a műszaki tartalomban részletezett szolgáltatások
valamelyikére vonatkozóan (ezen belül legalább 6 db egyedi megrendelés zárt rendszerű elektronikus
távoktatási tananyagok fejlesztésére vonatkozóan)).
AK felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű. A keretszerződés teljes
keretösszege: nettó 200.000.000,- Ft.
AK a teljes keretösszege 70 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.
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A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása, illetve a
szerződéstervezet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális
előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett
bizonyítási eszközök.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 200000000 (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: Digitális Agrárakadémiai tananyagok fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

80300000-7

További tárgyak:

80200000-6

Kiegészítő szójegyzék

80400000-8
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Digitális Agrárakadémia részére zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése, valamint
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiakra kiterjedően:
• A Digitális Agrárakadémia oktatási tevékenységéhez Ajánlatkérő által átadott cca. 1100-1200 kéziratoldal
közötti terjedelmű kéziratból zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztése
• A Digitális Agrárakadémia oktatási tevékenységéhez, a 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a 2019. évi
LXXX. törvényben szabályozott képzésekhez, illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
szerinti felnőttképzésekhez zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok kéziratainak kidolgozása
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és azok alapján zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése Ajánlatkérő egyedi
megrendelései szerint. (A szabályozott képzés, valamint a felsőoktatási képzés fogalma tekintetében lásd
az ajánlati felhívás VI.3.9) 20-24. alpontjait.)
• A kifejlesztett zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok szerkeszthető, módosítható
formátumban történő migrálása Ajánlatkérő zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerébe
és tananyagszerkesztő rendszerébe.
• Kifejlesztett zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok beválás vizsgálatának lebonyolítása 1-3
oktatási intézmény bevonásával Ajánlatkérő egyedi megrendelései szerint.
• A kifejlesztett zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok 2019. évi LXXX. törvény és végrehajtási
rendelete szerinti tankönyvvé nyilvánításának, akkreditációjának, illetve a tananyagokra épülő
felnőttképzések engedélyezésének, bejelentéséhez szakmai, szakértői támogatása.
Várható mennyiség: cca 23 db egyedi megrendelés a műszaki tartalomban részletezett szolgáltatások
valamelyikére vonatkozóan (ezen belül legalább 6 db egyedi megrendelés zárt rendszerű elektronikus
távoktatási tananyagok fejlesztésére vonatkozóan).
AK felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű. A keretszerződés teljes
keretösszege: nettó 200.000.000,- Ft.
AK a teljes keretösszege 70 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása, illetve a
szerződéstervezet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális
előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett
bizonyítási eszközök.
Karakterkorlát miatt a felhívás VI.3.9) pontjának folytatása:
20. Ajánlatkérő zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag alatt olyan digitális tananyagot ért,
amelynek alkalmazásával az elméleti képzési ismeretanyag oktatása informatikai hálózaton (internet,
intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel kerül megvalósításra, és
ahol az oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt vevő személy közös kommunikációs eszköze a
számítógép és az informatikai hálózat, továbbá a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer.
21. Ajánlatkérő digitális tananyag migráció alatt digitális tananyagok, tananyagrészek, azok struktúrájának,
tananyag oldalainak, az azokat alkotó elemeknek (mezők, vonalak, nyilak, szövegblokkok, képek,
animációk, videók, hangok, teszt feladatok) az elemek megszerkesztésének, elrendezésének és a
kapcsolódó eseményvezérlőknek az áttöltését érti egy másik digitális tananyag szerkesztő rendszer
környezetbe, oly módon, hogy az áttöltött digitális tananyagok, tananyagrészek az alkalmazott digitális
tananyag szerkesztő rendszer környezetben továbbra is szerkeszthetők, módosíthatók legyenek.
22. Ajánlatkérő a szabályozott képzés fogalma alatt a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/
EK irányelv fogalom meghatározásával összhangban a következőket érti: minden olyan képzés, amely
kifejezetten egy adott szabályozott szakma gyakorlásának elsajátítására irányul, és amely egy vagy több
kurzusból áll, amelyet szükség szerint szakmai képzés, próbaidős gyakorlat vagy szakmai gyakorlat egészít
ki.
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23. Ajánlatkérő értelmezése szerint felsőoktatási képzés a középfokú szintet meghaladó minden olyan
tanulmányi kurzus vagy tanulmányi kurzusok csoportja, képzés vagy kutatóképzés, amelyet az illetékes
nemzeti hatóság az ország felsőoktatási rendszeréhez tartozóként ismer el.
24. Ajánlatkérő a szabályozott szakma fogalma alatt a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/
EK irányelv fogalom meghatározásával összhangban a következőket érti: olyan szakmai tevékenység vagy
szakmai tevékenységek csoportja, amely gyakorlásának a megkezdése, gyakorlása vagy gyakorlásának
valamelyik módja, közvetlenül vagy közvetve, meghatározott szakmai képesítéssel való rendelkezéshez
kötött törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján.
(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. M2) A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet
projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének módszere: 1. Minőségi részszempont:
egyenes arányosítás. 2. Ár részszempont (Nettó ajánlati ár (Nettó Ft)): fordított arányosítás. Az ajánlatok
értékelésének módszerei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
Ajánlatkérő az „Ár” értékelés szempont tekintetében az alábbi alszempontokat és a következő
súlyszámokkal kívánja alkalmazni:
2.1. Digitális tananyagok kézirata elkészítésének vállalkozói díja 100 kéziratoldalra vonatkozóan (nettó Ft) /
Súlyszám: 20
2.2.1. 100 kéziratoldalból "Egyszerű" digitális tananyag elkészítésének nettó vállalkozói díja (nettó Ft) /
Súlyszám: 20
2.2.2. 100 kéziratoldalból "Alapszintű" digitális tananyag elkészítésének nettó vállalkozói díja (nettó Ft) /
Súlyszám: 21
2.2.3. 100 kéziratoldalból "Interaktív" digitális tananyag elkészítésének nettó vállalkozói díja (nettó Ft) /
Súlyszám: 25
2.3. 100 kéziratoldalból fejlesztett digitális tananyag migrációjának nettó vállalkozói díja (nettó Ft) /
Súlyszám: 2
2.4. 1 db digitális tananyag beválásvizsgálata lebonyolításának nettó vállalkozói díja (nettó Ft) / Súlyszám:
2
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08900 / 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: Digitális Agrárakadémiai tananyagok fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/17 (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
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: 22777375243
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: feher.istvan@elms.hu
Telefon: +36 15770297
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22777375243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 144980000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: 22777375243
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22777375243
Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12218778243
Postai cím: Budaörsi Út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778243
Hivatalos név: ALOHA Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12147784243
Postai cím: Alíz U. 1. 7.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12147784243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Őrbottyán Város Önkormányzata (12982/2022)
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: Őrbottyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731120213
Postai cím: Fő Út 99.
Város: Őrbottyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2162
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó István Ferenc
Telefon: +36 28360044
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 28360228
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orbottyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000412722022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Termelői piac kialakítása Őrbottyánban II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000412722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

826

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Helyi termelői piac kialakításának II. üteme. Ennek körében:
250 m2 térburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből szegélyépítéssel, 8 cm-es
vastagsággal, 3-4 cm vastag homokágyazatba fektetve, fagyálló, teherhordó alap készítésével, 35 cm
vastagságban.
510 m2 útburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből szegélyépítéssel, 8 cm-es
vastagsággal, 3-4 cm vastag homokágyazatba fektetve, fagyálló, teherhordó alap készítésével, 35 cm
vastagságban.
Falazott kerítés építése 46 m hosszan, kovácsoltvas jellegű betétráccsal, műkőfedlappal, 2 db kerítéskapu
(személy és gépjármű bejárat) elhelyezésével.
Kertépítési munkák elvégzése 1525 m2 területen, öntözőrendszer kiépítésével együtt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41260782 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Termelői piac kialakítása Őrbottyánban II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45213140-6

További tárgyak:

45232120-9

Kiegészítő szójegyzék

45233250-6
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 185.; 848/13. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyi termelői piac kialakításának II. üteme. Ennek körében:
250 m2 térburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből szegélyépítéssel, 8 cm-es
vastagsággal, 3-4 cm vastag homokágyazatba fektetve, fagyálló, teherhordó alap készítésével, 35 cm
vastagságban.
510 m2 útburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből szegélyépítéssel, 8 cm-es
vastagsággal, 3-4 cm vastag homokágyazatba fektetve, fagyálló, teherhordó alap készítésével, 35 cm
vastagságban.
Falazott kerítés építése 46 m hosszan, kovácsoltvas jellegű betétráccsal, műkőfedlappal, 2 db kerítéskapu
(személy és gépjármű bejárat) elhelyezésével.
Kertépítési munkák elvégzése 1525 m2 területen, öntözőrendszer kiépítésével együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont építésvezető szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Termelői piac kialakítása Őrbottyánban II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/20 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

829

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12000980213
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41218591
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41260782
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: Építészeti munkák egyes
részeire, napelem rendszer telepítésére, kertészeti munkák egyes részeire.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12000980213
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
Hivatalos név: Struktor építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12730278242
Postai cím: Ilosvai Selymes Péter Utca 11-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12730278242
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13875475241
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
Hivatalos név: "GAZSI és GAZSI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12049260213
Postai cím: Kátai Út 47
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049260213

830
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/04/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pécsi Tudományegyetem (12592/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Boglárka
Telefon: +36 301866605
E-mail: bosnyak.boglarka@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Oktatás, kutatás, egészségügy
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:
PTE KK- Gyermek audiológia költözése
Hivatkozási szám: EKR000527772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

833

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
7624 Pécs, Rákóczi út 2-4. szám alatt egészségügyi épület használaton kívüli alagsorában kerül kialakításra
gyermek audiológiai vizsgáló A tervezés tárgya az épületrész víz, csatorna- fűtési és klíma rendszere,
szellőzési rendszere.
Tervezési határok: meglévő épületen belüli csatlakozási pontok.
Vízellátás-csatornázás
01. Csendesítő- váró 1 db mosogató
02. Mosdó 1 db fali WC, 1 db kézmosó
02. Előtér -03. Mosdó 1 db mgk fali WC, 1 db mgk mosdó, 1 db falikút
04. Vizsgáló 1 db mosdó
05. Szabad hangteres vizsgáló -06. Bera vizsgáló 1 db kézmosó
07. Vizsgáló 1 db mosdó
Fűtési- és hűtési energiaellátás
01. Csendesítő- váró 1 db V&N 20C 600/1320 radiátor szerelvényekkel
02. Mosdó 1 db V&N 10C 600/400 radiátor szerelvényekkel
02. Előtér 1 db V&N 10C 600/400 radiátor szerelvényekkel
03. Mosdó 1 db V&N 10C 600/720 radiátor szerelvényekkel
04. Vizsgáló 1 db V&N 20C 600/1000 radiátor szerelvényekkel, 1 db V&N 20C 600/520 radiátor
szerelvényekkel
05. Szabad hangteres vizsgáló -06. Bera vizsgáló -07. Vizsgáló 1 db V&N 20C 600/800 radiátor szerelvényekkel
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46860000 (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: PTE KK-Gyermek audiológia költözése
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: HU231 A teljesítés helye: 7623 Pécs, Garay utca 1. (CAFM: RKBE alagsori helyiségek, HRSZ:
4128/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7624 Pécs, Rákóczi út 2-4. szám alatt egészségügyi épület használaton kívüli alagsorában kerül kialakításra
gyermek audiológiai vizsgáló A tervezés tárgya az épületrész víz, csatorna- fűtési és klíma rendszere,
szellőzési rendszere.
Tervezési határok: meglévő épületen belüli csatlakozási pontok.
Vízellátás-csatornázás
01. Csendesítő- váró 1 db mosogató
02. Mosdó 1 db fali WC, 1 db kézmosó
02. Előtér -03. Mosdó 1 db mgk fali WC, 1 db mgk mosdó, 1 db falikút
04. Vizsgáló 1 db mosdó
05. Szabad hangteres vizsgáló -06. Bera vizsgáló 1 db kézmosó
07. Vizsgáló 1 db mosdó
Fűtési- és hűtési energiaellátás
01. Csendesítő- váró 1 db V&N 20C 600/1320 radiátor szerelvényekkel
02. Mosdó 1 db V&N 10C 600/400 radiátor szerelvényekkel
02. Előtér 1 db V&N 10C 600/400 radiátor szerelvényekkel
03. Mosdó 1 db V&N 10C 600/720 radiátor szerelvényekkel
04. Vizsgáló 1 db V&N 20C 600/1000 radiátor szerelvényekkel, 1 db V&N 20C 600/520 radiátor
szerelvényekkel
05. Szabad hangteres vizsgáló -06. Bera vizsgáló -07. Vizsgáló 1 db V&N 20C 600/800 radiátor szerelvényekkel
(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 Hétvégi munkavégzés vállalása, normál munkaidőn (8:00-16:00) túli
munkavégzés (IGEN/NEM) 10
2 Jótállás időtartama [hónap, min. 24 hónap, max. 48 hónap] 10
3 Az M/1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata [hónap,
min. 0 hónap, max. 36 hónap] 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:
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)
x 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:
21677 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PTE KK-Gyermek audiológia költözése
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: 2022/06/15 (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: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11977399202
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: alinea2000@alinea2000.hu
Telefon: +36 72227401
Internetcím(ek): (URL) www.alinea2000.hu
Fax: +36 72511101
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202
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: 46860000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25450251202
Postai cím: Külterület 0396/1/A
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: arkeuskft@gmail.com
Telefon: +36 703859436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25450251202
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: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: 11004400202
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
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Hivatalos név: TRESZNER L.V.G. Létesítmény-fenntartó, Villamosipari és Gépészeti Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14161469202
Postai cím: Álmos Utca 3/18.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14161469202
Hivatalos név: ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25450251202
Postai cím: Külterület 0396/1/A
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450251202
Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13357371244
Postai cím: Máriássy Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13357371244
Hivatalos név: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11977399202
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202
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
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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:
2022/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (13041/2022)
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: Dudás Denissza
Telefon: +36 62544372
E-mail: dudas.denissza@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
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
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: közhasznú 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
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_HTpapir_2] Háztart. papír és hig. termékek
Hivatkozási szám: EKR000478142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

841

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33760000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Háztartási papír és higiéniai termékek beszerzése 12 hónapra adásvételi keretszerződés keretében”
Keretösszeg:
1. rész: 66.500.000 Ft
2. rész: 7.500.000 Ft
Szállításra vonatkozó információk: a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Az egyedi megrendelések szállítási határideje: a megrendelés megküldésétől számított 5 munkanap.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (pl.
csomagolás, szállítás díja, az adagolók esetében az eszköz beüzemelését is stb.).
A pontos műszaki leírást és tervezett mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok között szereplő
részletes ártáblázat tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10249117 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Papíráruk és adagolók
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33760000-5

További tárgyak:
42968300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A Szegedi Tudományegyetem intézetei, tanszékei, egységei az egyedi
megrendelésen rögzítettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Háztartási papír és higiéniai termékek beszerzése 12 hónapra adásvételi keretszerződés keretében”
66.500.000 Ft keretösszeg erejéig különböző típusú papír kéztörlő, többcélú törlőpapír, WC papír és
szalvéta, továbbá intimbetét-gyűjtő tasak és WC ülőke takaró beszerzése.
Tervezett éves mennyiség:
1. Papír kéztörlő "C" hajtogatású 4000 Csomag
2. Papír kéztörlő "Z" hajtogatású 63333 Csomag
3. Hajtogatott kéztörlő papír, multifold 1667 Csomag
4. Hajtogatott kéztörlő papír, "Z" hajtogatású 2667 Csomag
5. Tekercses kéztörlő papír 556 Csomag
6. Konyhai kéztörlő 720 Csomag
7. Belső mag adagolású tekercses kéztörlő papír 37 Csomag
8. Belsőmag-adagolású tekercses kéztörlő papír 345 Csomag
9. Belsőmag-adagolású tekercses kéztörlő papír 2 Csomag
10. Belső mag adagolású kéztörlő papír 17 Csomag
11. WC papír nagy tekercs 73 Csomag
12. WC papír nagy tekercs 288 Csomag
13. WC papír nagy tekercs 62 Csomag
14. WC papír közepes tekercs 131 Csomag
15. WC papír közepes tekercs 1728 Csomag
16. WC papír közepes tekercs 7 Csomag
17. WC papír kis tekercs 1824 Csomag
18. WC papír kis tekercs 408 Csomag
19. WC papír kis tekercs 217 Csomag
20. Wc papír belső mag adagolású 576 Csomag
21. WC papír hajtogatott 864 Csomag
22. WC papír hajtogatott 2304 Csomag
23. Standard szalvéta színes 63 Csomag
24. Standard szalvéta fehér 17 Csomag
25. Nagy kiszerelésű szalvéta 100 Csomag
26. Szalvéta adagolóba helyezhető 45 Csomag
27. Papírszalvéta adagolós 10 Csomag
28. Szalvéta fehér 80 Csomag
29. Intimbetét-gyűjtő tasak 533 Doboz
30. WC ülőke takaró 13 Csomag
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31. Vizsgálóágy terítő 15 Tekercs
32. Többcélú törlőpapír 57 Tekercs
A fenti mennyiség a keretszerződés jellegre tekintettel csak tájékoztató jellegű. A pontos műszaki leírást
a közbeszerzési dokumentumok részét képező részletes ártáblázat 1. részre vonatkozó munkalapja
tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata a megrendelt termékek teljesítési helyre történő leszállítása is.
A teljesítés legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig történik. Ajánlatkérő a keretszerződés
hatálya alatt a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget, vagyis ezen mértékben
vállalja a keretösszeg kimerítését. Ajánlatkérő a műszaki leírásban a releváns termékek tekintetében
kompatibilitási előírást határozott meg. Ajánlattevőnek a meghatározott adagoló rendszerrel kompatibilis
terméket kell megajánlania. A kompatibilitást az ajánlattevő nyilatkozatával kell igazolni (ártáblázat „K”
oszlop).
A részletes műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentum 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 valóhivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő
egyenértékű megajánlás alatt azt érti, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatban
leírt műszaki paraméterek a kiírással megegyezőek vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb
minőségűek, vagy mennyiségűek (pl. több rétegű, egy csomagon belül több lapszámú) legyenek,
továbbá amely terméknél az ajánlatkérő előírta, kompatibilisek legyenek a megadott adagoló rendszerrel.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban megadott egyes fizikai jellemzőktől való eltérést nem fogadja el
egyenértékű megajánlásnak a hajtogatás típusára és a magadagolásra vonatkozóan.
(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
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) pont: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő igényeinek
a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és kapcsolódó
szolgáltatás egységesen felel meg, így nincs olyan további minőségi jellemző, amely a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná, ezért Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat értékeli.
II.2.1)
Elnevezés: Folyékony szappan, tisztítószerek, adagolók
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33741100-7

További tárgyak:
42968300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A Szegedi Tudományegyetem intézetei, tanszékei, egységei az egyedi
megrendelésen rögzítettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Háztartási papír és higiéniai termékek beszerzése 12 hónapra adásvételi keretszerződés keretében”
7.500.000 Ft keretösszeg erejéig különböző típusú szappanadagoló, toalettpapír tartó, kéztörlőpapír
tartó, intimbetét-gyűjtő adagoló, továbbá folyékony szappan, kézkímélő habszappan, WC ülőke tisztító és
Alkoholos kézfertőtlenítő gél beszerzése.
Tervezet éves mennyiség:
1. Szappan-adagoló 43 db
2. Szappan-adagoló 37 db
3. Szappan-adagoló 30 db
4. Szappan-adagoló 12 db
5. Toalettpapír tartó 11 db
6. Toalettpapír tartó 69 db
7. Toalettpapír tartó 43 db
8. Toalettpapír tartó 3 db
9. Toalettpapír tartó 20 db
10. Intimbetét-gyűjtő tartó 27 db
11. Kéztörlőpapír tartó nagy kapacitású 50 db
12. Kéztörlőpapír tartó normál kapacitású 130 db
13. Kéztörlőpapír tartó belső mag adagolású papírhoz kapacitású 13 db
14. Kéztörlőpapír tartó belső mag adagolású papírhoz kapacitású 13 db
15. Folyékony szappan 5 literes utántöltő 134 db kanna
16. Folyékony szappan, 1000 ml-es kiszerelés, 1320 liter
17. Kézfertőtlenítő folyékony szappan 44 liter
18. Kézkímélő habszappan 80 liter
19. Folyékony szappan, 475 ml-es kiszerelés 448 db
20. WC ülőke tisztító 0,475 literes kiszerelés 171 db
21. Alkoholos kézfertőtlenítő gél, 1000 ml-es kiszerelés, 68 liter
A keretszerződés jellegre tekintettel a fenti mennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
A pontos műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező, egyben műszaki leírásként is
funkcionáló, ártáblázat 2. részre vonatkozó munkalapja tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata a megrendelt termékek teljesítési helyre történő leszállítása is.
A teljesítés legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig történik. Ajánlatkérő a keretszerződés
hatálya alatt a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget, vagyis ezen mértékben
vállalja a keretösszeg kimerítését. Ajánlatkérő a műszaki leírásban a releváns termékek tekintetében
kompatibilitási előírást határozott meg. Ajánlattevőnek a meghatározott adagoló rendszerrel kompatibilis
terméket kell megajánlania. A kompatibilitást az ajánlattevő nyilatkozatával kell igazolni (ártáblázat „K”
oszlop).
A részletes műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentum 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 valóhivatkozást, a megnevezés csak a
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tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő
egyenértékű megajánlás alatt azt érti, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatban
leírt műszaki paraméterek a kiírással megegyezőek vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb
minőségűek, vagy mennyiségűek (pl. több rétegű, egy csomagon belül több lapszámú) legyenek,
továbbá amely terméknél az ajánlatkérő előírta, kompatibilisek legyenek a megadott adagoló rendszerrel.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban megadott egyes fizikai jellemzőktől való eltérést nem fogadja el
egyenértékű megajánlásnak a hajtogatás típusára és a magadagolásra vonatkozóan.
(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
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) pont: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő igényeinek
a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és kapcsolódó
szolgáltatás egységesen felel meg, így nincs olyan további minőségi jellemző, amely a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná, ezért Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat értékeli.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07424 / 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: Papíráruk és adagolók
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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)
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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
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: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12933086205
Postai cím: Kiss Ernő Utca 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205
Hivatalos név: FCB HUNGARY ZRT.
Nemzeti azonosítószám: 24082204241
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Postai cím: Hidegkúti Út 90/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24082204241
Hivatalos név: Existore Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24165309206
Postai cím: Tisza Lajos Krt. 47.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24165309206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Folyékony szappan, tisztítószerek, adagolók
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: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
Internetcím(ek): (URL) www.i-com.hu
Fax: +36 13701180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25049813241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7500000
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10249117
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12933086205
Postai cím: Kiss Ernő Utca 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205
Hivatalos név: FCB HUNGARY ZRT.
Nemzeti azonosítószám: 24082204241
Postai cím: Hidegkúti Út 90/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24082204241
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25049813241
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:
1. rész
- Existore Kft., Székhelye: 6722 Szeged Tisza Lajos Krt. 47., Adószáma: 24165309206
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- PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye:
3531 Miskolc Kiss Ernő Utca 35/A., adószáma: 12933086205
- FCB HUNGARY ZRT., Székhelye: 1028 Budapest Hidegkúti Út 90/b, Adószáma: 24082204241
2. rész:
- I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1044 Budapest Ezred Utca
2, Adószáma: 25049813241
- PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye:
3531 Miskolc - Kiss Ernő Utca 35/A., adószáma: 12933086205
- FCB HUNGARY ZRT., Székhelye: 1028 Budapest Hidegkúti Út 90/b, Adószáma: 24082204241
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Szentgotthárd Város Önkormányzata (12749/2022)
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: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733720218
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Gábor
Telefon: +36 94553019
E-mail: polghiv@szentgotthard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.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:
Bontási és egyéb,hozzá kapcsolódó munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000661032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021.11.08. napján indított engedélyezési eljárást a 202100091565
ÉTDR azonosítóval a Szentgotthárd, Kaszagyár területén műemléki érintettségű területen lévő nem
műemlék használaton kívüli üzemi épületek bontása tárgyában a mellékelt dokumentáció szerinti
tartalommal összesen 25 db épület, épületegyüttes, épületrész, illetve építmény vonatkozásában.
A bontási engedély a Vas Megyei Kormányhivatal VA/ETDR-EOF/2974-3/2021. számú határozatával
2022.12.22-én került kiállításra és a VA/ETDR-EOF/2974-7/2021. számú irat értelmében 2022.12.23-án
jogerőssé és végrehajthatóvá vált.
Szentgotthárd Város Önkormányzata hasznosítani kívánja a 1579/8 és 1579/10 hrsz alatti egykori
Kaszagyári területet. A terület további hasznosítása előtt az ott található föld feletti pakura tartályokat,
valamint azok kármentőjének oldalfalait, a hozzá kapcsolódó feljárót el kell bontani, valamint a területen
visszamaradt hulladékokat el kell szállítani és azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek át kell
adni.
A fenti feladatokat az alábbi műszaki tartalommal kell elvégezni.
1.
2 db föld feletti egyenként 500 m3-es pakura tároló tartály – melyekben pakura is található – tartalmának
elszállítása, a tartályok tisztítása, valamint a tartályok bontása, a pakura, valamint a bontás során keletkező
egyéb hulladékok elszállítása, átvételére jogosult hulladékkezelőnek történő átadása. A bontás során el
kell bontani a tartályok kármentőjének oldalfalait is.
2.
A területen hátrahagyott jelenős mennyiségű (különböző nagyságú és gyenge műszaki állapotban lévő
hordókban, csillékben, tartályokban, aknákban, és ömlesztve lévő) veszélyes és nem veszélyes hulladékok
átrakása, átcsomagolása, átfejtése, ADR edényzetekbe. Az elszállítás előtt a hulladékok szükséges
laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése, az edényzetek bárcázása, elszállítása és hulladékkezelőnek történő
átadása.
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A gyár működésének utolsó éveiben semmilyen hulladék (se kommunális, se termelési, se veszélyes)
elszállítása nem történt, azok mind a telephelyen találhatók.
A területen lévő hulladéktípusok a következők:
- folyékony, iszapszerű és szilárd állapotú olajos hulladékok ~ 263,5 tonna
- halogéntartalmú hűtő-kenő emulzió ~ 23,5 tonna
- különböző veszélyes anyagokkal (pl. olaj, festék) szennyezett szűrőanyagok, csomagolási hulladékok ~ 21
tonna
- szerves oldószert vagy más veszélyes anyagot tartalmazó folyékony, iszapszerű és szilárd hulladékok: ~
94 tonna
- veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok ~ 9,5 tonna
- nem veszélyes, vegyesen gyűjtött, részben szennyezett műanyag, fa fém csomagolási hulladékok ~ 17,5
tonna
- szigetelő anyagok ~ 30 tonna - gumiabroncs ~ 3 tonna
- azbesztes hulladék ~ 9 tonna
- vegyes építési hulladék ~ 120 tonna
- üveg hulladék ~ 14,5 tonna
- kommunális jellegű 20-as főcsoportú hulladék ~ 1.220 tonna
A teljesítés igazolásának feltétele a fenti feladatok teljeskörű elvégzése, valamint rendezett,
hulladékmentes munkaterület visszaadása, valamint az összeállított hulladékkezeléshez kapcsolódó
dokumentáció átadása a megbízó részére.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 158250083 (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: Bontási és egyéb,hozzá kapcsolódó munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd 1579/8 hrsz., 1579/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021.11.08. napján indított engedélyezési eljárást a 202100091565
ÉTDR azonosítóval a Szentgotthárd, Kaszagyár területén műemléki érintettségű területen lévő nem
műemlék használaton kívüli üzemi épületek bontása tárgyában a mellékelt dokumentáció szerinti
tartalommal összesen 25 db épület, épületegyüttes, épületrész, illetve építmény vonatkozásában.
A bontási engedély a Vas Megyei Kormányhivatal VA/ETDR-EOF/2974-3/2021. számú határozatával
2022.12.22-én került kiállításra és a VA/ETDR-EOF/2974-7/2021. számú irat értelmében 2022.12.23-án
jogerőssé és végrehajthatóvá vált.
Szentgotthárd Város Önkormányzata hasznosítani kívánja a 1579/8 és 1579/10 hrsz alatti egykori
Kaszagyári területet. A terület további hasznosítása előtt az ott található föld feletti pakura tartályokat,
valamint azok kármentőjének oldalfalait, a hozzá kapcsolódó feljárót el kell bontani, valamint a területen
visszamaradt hulladékokat el kell szállítani és azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek át kell
adni.
A fenti feladatokat az alábbi műszaki tartalommal kell elvégezni.
1.
2 db föld feletti egyenként 500 m3-es pakura tároló tartály – melyekben pakura is található – tartalmának
elszállítása, a tartályok tisztítása, valamint a tartályok bontása, a pakura, valamint a bontás során keletkező
egyéb hulladékok elszállítása, átvételére jogosult hulladékkezelőnek történő átadása. A bontás során el
kell bontani a tartályok kármentőjének oldalfalait is.
2.
A területen hátrahagyott jelenős mennyiségű (különböző nagyságú és gyenge műszaki állapotban lévő
hordókban, csillékben, tartályokban, aknákban, és ömlesztve lévő) veszélyes és nem veszélyes hulladékok
átrakása, átcsomagolása, átfejtése, ADR edényzetekbe. Az elszállítás előtt a hulladékok szükséges
laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése, az edényzetek bárcázása, elszállítása és hulladékkezelőnek történő
átadása.
A gyár működésének utolsó éveiben semmilyen hulladék (se kommunális, se termelési, se veszélyes)
elszállítása nem történt, azok mind a telephelyen találhatók.
A területen lévő hulladéktípusok a következők:
- folyékony, iszapszerű és szilárd állapotú olajos hulladékok ~ 263,5 tonna
- halogéntartalmú hűtő-kenő emulzió ~ 23,5 tonna
- különböző veszélyes anyagokkal (pl. olaj, festék) szennyezett szűrőanyagok, csomagolási hulladékok ~ 21
tonna
- szerves oldószert vagy más veszélyes anyagot tartalmazó folyékony, iszapszerű és szilárd hulladékok: ~
94 tonna
- veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok ~ 9,5 tonna
- nem veszélyes, vegyesen gyűjtött, részben szennyezett műanyag, fa fém csomagolási hulladékok ~ 17,5
tonna
- szigetelő anyagok ~ 30 tonna - gumiabroncs ~ 3 tonna
- azbesztes hulladék ~ 9 tonna
- vegyes építési hulladék ~ 120 tonna
- üveg hulladék ~ 14,5 tonna
- kommunális jellegű 20-as főcsoportú hulladék ~ 1.220 tonna
A teljesítés igazolásának feltétele a fenti feladatok teljeskörű elvégzése, valamint rendezett,
hulladékmentes munkaterület visszaadása, valamint az összeállított hulladékkezeléshez kapcsolódó
dokumentáció átadása a megbízó részére.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
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dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevont épületek/egyéb építményekre vonatkozó
bontási gyakorlattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36
hónap) 15
2 A bontási hulladék szállítását végző tehergépjárművezetők létszáma (minimum 0, maximum 10 fő): 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:
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
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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:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bontási és egyéb,hozzá kapcsolódó munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12701131220
Postai cím: Gasparich Márk Utca 26
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@zalamullex.hu
Telefon: +36 92598940
Internetcím(ek): (URL) www.zalamullex.hu
Fax: +36 92312771
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12701131220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 158443393
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 158250083
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: Bontás és egyéb
kapcsolódó munkák 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: ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12701131220
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Postai cím: Gasparich Márk Utca 26
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12701131220
Hivatalos név: Zalai Kőtörő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24123394220
Postai cím: ZRINYI M. Utca 95
Város: ZALAEGERSZEG
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24123394220
Hivatalos név: Geomé Geodéziai és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: 11512907218
Postai cím: Dózsa György u 42
Város: Vép
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11512907218
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:
2022/05/10 (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:
2022/06/16 (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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Törökbálint Város Önkormányzata (12163/2022)
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: Törökbálint Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730150213
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 79
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schliesshahn Henrikné
Telefon: +36 23335021
E-mail: aljegyzo@torokbalint.hu
Fax: +36 23336039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.torokbalint.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.torokbalint.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:
Egészségügyi biztosítás nyújtása - 3. eljárás
Hivatkozási szám: EKR000122212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

862

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Biztosítási szerződés kötése Törökbálint Város Önkormányzata és intézményei munkatársai
részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló szolgáltatásfinanszírozó
egészségbiztosítás nyújtására limit nélküliséggel.
A biztosítás tárgya olyan visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló,
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás (nem életbiztosítási ágba tartozó baleset és
betegségbiztosítás) nyújtása, amely évente 1 (egy) alkalommal igénybe vehető prevenciós vizsgálatokat
(szűrővizsgálatokat), korlátlan szakorvosi ellátást, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztekor várólista
nélküli, magas színvonalú és teljes körű járóbeteg-ellátást nyújt a biztosítóval szerződött egészségügyi
szolgáltatónál.
Az egészbiztosítás pontos tartalmát a műszaki leírás részletezi.
Mennyiség: 190 fő, mely a szerződés időtartama alatt változhat.
Ajánlatkérő minden hónap 10. napjáig jelenti a biztosításba belépő biztosítottak számát, nevét, mely
változás a következő hónap 1. napjától érvényes, azaz belépő biztosítottak a hónap 1. napjától jogosultak
a szolgáltatások igénybevételére.
Ajánlatkérő bármikor jelentheti a biztosításból kilépő biztosítottak számát, nevét, a kilépő biztosítottak
utáni díjfizetési kötelezettség pedig a kilépéssel azonos hónap utolsó napjától megszűnik.
Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a Képviselő-testület tagjai, illetve a munkatársak családtagjai azonos
feltételekkel megvásárolják az egészségbiztosítást, és ezzel ugyanazt a szolgáltatási kört azonos áron
elérjék, mint amelyet a munkatársak kapnak. A családtagok maguk után fizetik meg a biztosítási díjat.
A nyugdíjba menő biztosítottak folytathatják a szolgáltatás igénybevételét az önkormányzati szerződés
lejártáig (illetve a kockázati életkor eléréséig), azon a Ft/fő egységáron, amire az Ajánlatkérő szerződött. A
biztosítási díj teljes egészét a nyugdíjba távozó biztosított fizeti meg.
Az elvárt egészségbiztosítási szolgáltatások és egyéb feltételek a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek részletezésre.
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II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49351680 (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: Egészségügyi biztosítás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biztosítási szerződés kötése Törökbálint Város Önkormányzata és intézményei munkatársai
részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló szolgáltatásfinanszírozó
egészségbiztosítás nyújtására limit nélküliséggel.
A biztosítás tárgya olyan visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló,
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás (nem életbiztosítási ágba tartozó baleset és
betegségbiztosítás) nyújtása, amely évente 1 (egy) alkalommal igénybe vehető prevenciós vizsgálatokat
(szűrővizsgálatokat), korlátlan szakorvosi ellátást, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztekor várólista
nélküli, magas színvonalú és teljes körű járóbeteg-ellátást nyújt a biztosítóval szerződött egészségügyi
szolgáltatónál.
Az egészbiztosítás pontos tartalmát a műszaki leírás részletezi.
Mennyiség: 190 fő, mely a szerződés időtartama alatt változhat.
Ajánlatkérő minden hónap 10. napjáig jelenti a biztosításba belépő biztosítottak számát, nevét, mely
változás a következő hónap 1. napjától érvényes, azaz belépő biztosítottak a hónap 1. napjától jogosultak
a szolgáltatások igénybevételére.
Ajánlatkérő bármikor jelentheti a biztosításból kilépő biztosítottak számát, nevét, a kilépő biztosítottak
utáni díjfizetési kötelezettség pedig a kilépéssel azonos hónap utolsó napjától megszűnik.
Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a Képviselő-testület tagjai, illetve a munkatársak családtagjai azonos
feltételekkel megvásárolják az egészségbiztosítást, és ezzel ugyanazt a szolgáltatási kört azonos áron
elérjék, mint amelyet a munkatársak kapnak. A családtagok maguk után fizetik meg a biztosítási díjat.
A nyugdíjba menő biztosítottak folytathatják a szolgáltatás igénybevételét az önkormányzati szerződés
lejártáig (illetve a kockázati életkor eléréséig), azon a Ft/fő egységáron, amire az Ajánlatkérő szerződött. A
biztosítási díj teljes egészét a nyugdíjba távozó biztosított fizeti meg.
Az elvárt egészségbiztosítási szolgáltatások és egyéb feltételek a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek részletezésre.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vizsgálati időpontok online foglalása (igen / nem) 5
2 Magyarországi telephelyek száma (db) 10
3 Kockázati életkor meghatározása (min. 65 - max. 70 év között kerül értékelésre) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó Ft / év) / 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:
Ár szempont részletezése / súlyszám
Nettó ajánlati ár 190-209 fő bevonása esetén (nettó Ft / év) / 50
Nettó ajánlati ár 150-169 fő bevonása esetén (nettó Ft / év) / 5
Nettó ajánlati ár 170-189 fő bevonása esetén (nettó Ft / év) / 5
Nettó ajánlati ár 210-229 fő bevonása esetén (nettó Ft / év) / 5
Nettó ajánlati ár 230-249 fő bevonása esetén (nettó Ft / év) / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

865

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02423 / 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: Egészségügyi biztosítás nyújtása
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: 2022/05/31 (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: 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
E-mail: krisztina.komjati@medicover.hu
Telefon: +36 14653150
Internetcím(ek): (URL) www.medicover.hu
Fax: +36 14653160
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22553221141
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 49351680
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: egészségügyi
szolgáltatások
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: Medicover Försakrings AB (pub) Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 22553221141
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Postai cím: Váci Út 29-31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22553221141
Hivatalos név: Ponte Catena Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24661180213
Postai cím: Kastély Utca 20/A 2193/5/A/1
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24661180213
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

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

868

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

869

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12936/2022)
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: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24819699244
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pecznyik András
Telefon: +36 307551264
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: 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:
NEO Kortárs Művészeti Tér audió-vizuális rendszere
Hivatkozási szám: EKR000710282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

870

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Millennium Art Gallery-ben megrendezésre kerülő NEO Kortárs Művészeti Tér Időszaki kiállítások audióvizuális rendszerének kialakításához szükséges eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
Vetítőgép:
• 8 db tartalom megjelenítő vetítő
• 8 db rögzítő konzol
• 8 db hálózati tartalom lejátszó
• 16 db Video Extender
1 darab hangrendszer:
• 6 db két utas szélessávú hangsugárzó
• 1 db mélyfrekvenciás hangsugárzó
• 2 db digitális négy csatornás kontroller-végerősítő
• 1 db négy csatornás végerősítő
• 6 db hangfalállvány
• 1 db digitális keverőpult
• 6 db passzív sztereó direct-box
• 4 db okosaljzat
• 1 db gurulós duplatálcás rack
• 2 db hangfalkábel - 100 m tekercs
• 3 db hangfalkábel - 100 m tekercs
• 5 db jelkábel
• 44 db 3 pólusú lengőaljzat (papa, mama)
• 5 db átjátszó kábel
• 18 db négy pólusú hangfalcsatlakozó
• Rendszer telepítése, beüzemelése és betanítása
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A részletes 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: 43540100 (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: NEO Kortárs Művészeti Tér audió-vizuális rendszere
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32351000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Millennium Art Gallery (1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Millennium Art Gallery-ben megrendezésre kerülő NEO Kortárs Művészeti Tér Időszaki kiállítások audióvizuális rendszerének kialakításához szükséges eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
Vetítőgép:
• 8 db tartalom megjelenítő vetítő
• 8 db rögzítő konzol
• 8 db hálózati tartalom lejátszó
• 16 db Video Extender
1 darab hangrendszer:
• 6 db két utas szélessávú hangsugárzó
• 1 db mélyfrekvenciás hangsugárzó
• 2 db digitális négy csatornás kontroller-végerősítő
• 1 db négy csatornás végerősítő
• 6 db hangfalállvány
• 1 db digitális keverőpult
• 6 db passzív sztereó direct-box
• 4 db okosaljzat
• 1 db gurulós duplatálcás rack
• 2 db hangfalkábel - 100 m tekercs
• 3 db hangfalkábel - 100 m tekercs
• 5 db jelkábel
• 44 db 3 pólusú lengőaljzat (papa, mama)
• 5 db átjátszó kábel
• 18 db négy pólusú hangfalcsatlakozó
• Rendszer telepítése, beüzemelése és betanítása
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A részletes 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
- Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési módszert alkalmazza
tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
- A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 5 naptári nap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: NEO Kortárs Művészeti Tér audió-vizuális rendszere
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: 2022/06/15 (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: Art1st Design Stúdió Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10306015243
Postai cím: Csermely Út 4/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: taraczky.daniel@art1st.hu
Telefon: +36 309426586
Internetcím(ek): (URL) http://www.art1st.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10306015243
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: 43540100
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Audio-vizuális eszközök
beszerzése forgalmazó(k)tól
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: Art1st Design Stúdió Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10306015243
Postai cím: Csermely Út 4/c.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10306015243
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:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Vasas Sport Club (12954/2022)
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: 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 13296073
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.
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: Egyesület
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: Sport
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:
Tisztálkodó helyiségek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000662822022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

877

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Vasas Jégcentrum (1046 Budapest, Káposztásmegyer Homoktövis út 1.
szám alatt lévő) épületének Földszinti és pinceszinti közönség tisztálkodó helyiség és pinceszinti 11. és 12.
számú profi lock room és tisztálkodó helyiség felújítási munkáinak elvégzése.
Ennek keretében:
A jelenlegi higiéniai berendezési tárgyak (kézszárítók, szappanadagolók, papírtörlő tartók, szemetesek,
intim tartók) óvatos bontással leszerelésre kerülnek, majd a felújítás után azok visszaszerelendők.
A tisztálkodó helyiségekben lévő szaniter tárgyak cseréje szükséges. A meglévő mosdók, csaptelepek és
szerelvényeik helyett új falra szerelt szifontakarós mosdó, nyomógombos hideg-melegvizes csaptelep
kerül felszerelésre. A mosdók felett tükrök helyezendők el.
WC helyiségek:
A meglévő WC elválasztó falak és annak tartozékai, valamint a piperetárgyak óvatos bontással leszerelésre
kerülnek, majd a felújítás után ezek visszaépítendők.
A meglévő WC csészék, WC tartályok és pissoirok elbontásra kerülnek, helyettük új, falba épített
nyomólapos rejtett WC tartály, falra szerelhető WC csésze és az ahhoz tartozó ülőke, mozgásérzékelős
pissoirok helyezendők el, a meglévő falon kívül vezetett öblítő vezetékek falba helyezésével együtt. A
pissorok előtt lévő padlóösszefolyók cserélendők.
Férfi és női tisztálkodó helyiségek általánosságban:
A helyiségekben lévő kazettás álmennyezet cseréjét el kell végezni. Az új álmennyezet szintén kazettás
kialakítású legyen. Az álmennyezeti világítótestek cseréjét el kell végezni, az új világítótestek 60x60-s
ledes és mozgásérzékelővel ellátott kialakításúak legyenek. A kapcsolók és dugaszoló aljzatok cseréjét
el kell végezni. A kapcsolók mozgásérzékelővel ellátottak legyenek. Az elszívás a meglévő rendszerre
visszakötendő. Az álmennyezet feletti rész tisztasági festése a feladat része.
Az álmennyezet feletti szellőzőcsövek felülvizsgálandók, az esetleges tömítettlenséget meg kell szüntetni.
A helyiségek csempe és padlóburkolata elbontandó, cserélendő.
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A pinceszinten lévő helyiségekben az elbontott padlóburkolat helyén a felület csiszolását és
aljzatkiegyenlítését el kell végezni, a helyiségekben a korcsolyaél igénybevételére is használható 9
mm összvastagságú, korongmintás sport gumipadlót kell elhelyezni, a burkolat anyagát a Megrendelő
biztosítja. Segédanyagok és befejező anyagok árai az ajánlatban kalkulálandók.
A feladat részletes leírása a Felhívás II.2.4) pontjában, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
olvasható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26055394 (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: Tisztálkodó helyiségek felújítása és gumi burkolat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45430000-0

További tárgyak:

45432111-5

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1046 Budapest, Homoktövis utca 1. (hrsz: 76561/221) Vasas
Jégcentrum
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Vasas Jégcentrum (1046 Budapest, Káposztásmegyer Homoktövis út 1.
szám alatt lévő) épületének Földszinti és pinceszinti közönség tisztálkodó helyiség és pinceszinti 11. és 12.
számú profi lock room és tisztálkodó helyiség felújítási munkáinak elvégzése.
Ennek keretében:
A jelenlegi higiéniai berendezési tárgyak (kézszárítók, szappanadagolók, papírtörlő tartók, szemetesek,
intim tartók) óvatos bontással leszerelésre kerülnek, majd a felújítás után azok visszaszerelendők.
A tisztálkodó helyiségekben lévő szaniter tárgyak cseréje szükséges. A meglévő mosdók, csaptelepek és
szerelvényeik helyett új falra szerelt szifontakarós mosdó, nyomógombos hideg-melegvizes csaptelep
kerül felszerelésre. A mosdók felett tükrök helyezendők el.
WC helyiségek:
A meglévő WC elválasztó falak és annak tartozékai, valamint a piperetárgyak óvatos bontással leszerelésre
kerülnek, majd a felújítás után ezek visszaépítendők.
A meglévő WC csészék, WC tartályok és pissoirok elbontásra kerülnek, helyettük új, falba épített
nyomólapos rejtett WC tartály, falra szerelhető WC csésze és az ahhoz tartozó ülőke, mozgásérzékelős
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pissoirok helyezendők el, a meglévő falon kívül vezetett öblítő vezetékek falba helyezésével együtt. A
pissorok előtt lévő padlóösszefolyók cserélendők.
Férfi és női tisztálkodó helyiségek általánosságban:
A helyiségekben lévő kazettás álmennyezet cseréjét el kell végezni. Az új álmennyezet szintén kazettás
kialakítású legyen. Az álmennyezeti világítótestek cseréjét el kell végezni, az új világítótestek 60x60-s ledes
és mozgásérzékelővel ellátott kialakításúak legyenek. A kapcsolók és dugaszoló aljzatok cseréjét el kell
végezni. A kapcsolók mozgásérzékelővel ellátottak kell, hogy legyenek. Az elszívás a meglévő rendszerre
visszakötendő. Az álmennyezet feletti rész tisztasági festése a feladat része.
Az álmennyezet feletti szellőzőcsövek felülvizsgálandók, az esetleges tömítettlenséget meg kell szüntetni.
A helyiségek csempe és padlóburkolata elbontandó, cserélendő.
A pinceszinten lévő helyiségekben az elbontott padlóburkolat helyén a felület csiszolását és
aljzatkiegyenlítését el kell végezni, a helyiségekben a korcsolyaél igénybevételére is használható 9
mm összvastagságú, korongmintás sport gumipadlót kell elhelyezni, a burkolat anyagát a Megrendelő
biztosítja. Segédanyagok és befejező anyagok árai az ajánlatban kalkulálandók.
A feladat részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban olvasható.
(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. 36 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (hónap) (legkedvezőtlenebb 0
hónap- legkedvezőbb 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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
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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: Tisztálkodó helyiségek felújítása és gumi burkolat
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: 2022/06/16 (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: Ezer Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23301168241
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 6/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.oravecz@freemail.hu
Telefon: +36 709386584
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23301168241
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: 26055394
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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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: Ezer Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23301168241
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 6/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23301168241
Hivatalos név: Projekt Now Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26793216241
Postai cím: Váci Út 47/B Ü-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26793216241
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:
2022/05/10 (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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vasas Sport Club (12962/2022)
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: 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 13296073
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.
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: Egyesület
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: Sport
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:
Edzőpálya világítás korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000662512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45311200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Vasas Jégcentrum (1046 Budapest, Káposztásmegyer Homoktövis
út 1. szám alatt lévő) épületében a pinceszintről megközelíthető edző jégpálya jelenlegi világítása
felülvizsgálandó és átalakítandó olyan módon, hogy a jégfelületre eső fényáram mértéke átlagosan
legalább 1500 lux legyen, a teljes játékterületen. A mérési pontokon (a pálya közepén és szélén is)
mindenütt 1500 lux fényáram értéket kell biztosítani.
A világítás felújítást, átalakítást úgy kell kialakítani, hogy ledes lámpatestek kerüljenek beépítésre.
A lámpatesteket korongsérülés elleni védelemmel kell látni, vagyis a lámpatesteknek vandálbiztos
kialakításúaknak kell lennie.
A munka elvégezéséhez a jégpályán lévő jég leengedésre kerül.
A lámpatestek szereléséhez az építési segédszerkezeteket (szerelési mobil állványzat) Vállalkozónak kell
biztosítania. A fényáram fenti megfelelőségét mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.
Az elvégzendő építési munka részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8899859 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Edzőpálya világítás korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45311200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1046 Budapest, Homoktövis utca 1. (hrsz: 76561/221) Vasas
Jégcentrum
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Vasas Jégcentrum (1046 Budapest, Káposztásmegyer Homoktövis
út 1. szám alatt lévő) épületében a pinceszintről megközelíthető edző jégpálya jelenlegi világítása
felülvizsgálandó és átalakítandó olyan módon, hogy a jégfelületre eső fényáram mértéke átlagosan
legalább 1500 lux legyen, a teljes játékterületen. A mérési pontokon (a pálya közepén és szélén is)
mindenütt 1500 lux fényáram értéket kell biztosítani.
A világítás felújítást, átalakítást úgy kell kialakítani, hogy ledes lámpatestek kerüljenek beépítésre.
A lámpatesteket korongsérülés elleni védelemmel kell látni, vagyis a lámpatesteknek vandálbiztos
kialakításúaknak kell lennie.
A munka elvégezéséhez a jégpályán lévő jég leengedésre kerül.
A lámpatestek szereléséhez az építési segédszerkezeteket (szerelési mobil állványzat) Vállalkozónak kell
biztosítania. A fényáram fenti megfelelőségét mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.
Az elvégzendő építési munka részletes leírását 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 Minőségi szempont – 1 2. 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (hónap) (legkedvezőtlenebb 0
hónap- legkedvezőbb 36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Edzőpálya világítás korszerűsítés
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: 2022/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RB-Hungary KFT.
Nemzeti azonosítószám: 14932414242
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 151-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309370717
Internetcím(ek): (URL) www.bebcoo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14932414242
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: 8899859
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: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13322142244
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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V.2.10)
V.2.11)

Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: dorottya.kisgyorgy@eon-hungaria.com
Telefon: +36 300828529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13322142244
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
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: RB-Hungary KFT.
Nemzeti azonosítószám: 14932414242
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 151-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14932414242
Hivatalos név: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13322142244
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13322142244
Hivatalos név: Ezer Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23301168241
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 6/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23301168241
Hivatalos név: Projekt Now Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26793216241
Postai cím: Váci Út 47/B Ü-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26793216241
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:
2022/05/10 (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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Boldogkőváralja Község Önkormányzata (13197/2022)
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: Boldogkőváralja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348300205
Postai cím: Petőfi 28
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zavodni Ferenc
Telefon: +36 46306039
E-mail: bvpolg@gmail.com
Fax: +36 46485088
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hivatal.boldogkovaralja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Installációs eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000859042022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a Boldogkőváraljai Vár installációs eszközeinek, valamint a hozzájuk
kapcsolódó hardver-szoftver és multimédiás eszközök beszerzése valósul meg.
1. rész:
A vár épülete alatti pincehelyiségekben állandó kiállítás létesül az alábbiak szerint:
Kovácsműhely:
~83 m2 területen.
A kiállítás az alábbi kettő tematikára épül:
- 01. HELYISÉG 55,13 m2: TŰZBEN – VASSAL EGY URADALMI KOVÁCS SZEREPKÖREI A 15 – 17. SZÁZADBAN
kiállítás
- 04. HELYISÉG 28,24 m2: VÁRTÖRTÉNETI BEMUTATÓTÉR
2. rész
Multimédiás eszközökhöz szoftverek beszerzése:
E01 Rendszertervezés 1 db
E02 Tesztüzem 1 hét
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E03 Távmenedzsment és szoftveres garancia vállalása 5 év
E04 A Boldogkői vár elméleti rekonstrukciójának elkészítése 4 korszak
SzV01 Visual Guide fejlesztés – 2 operációs rendszer
Ha01 Kovácsműhely hangjai hanganyag készítése 1 db
Fi02 Vár építéstörténetét bemutató animációs film 5 perc
IT hardware:
E01 HV tételek pontosítása, végleges specifikáció 1 db
E02 Beüzemelés 1 alkalom
HV02 Kovácsműhely hangjai hanganyag készítése – 1 Médialejátszó szett
HV06 Vár építéstörténetét bemutató animációs film – 1 UST projektor szett
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 a Referenciatermékeknél meghatározott gyártmány, típus
megjelölése csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az így megjelölt
termékek esetében ajánlatkérő az azzal minden szempontból egyenértékű terméket is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglalt, a műszaki tartalomra vonatkozó
olyan jelentőségű módosítást kíván eszközölni, mely hirdetmény módosítással már nem kezelhető, így az
ajánlati felhívás visszavonása mellett döntött.
Előzmény hirdetmény száma: KÉ-11942/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Csokonyavisonta község Önkormányzata (13135/2022)
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: Csokonyavisonta község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15397225114
Postai cím: Széchenyi Utca 3
Város: Csokonyavisonta
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7555
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 82475073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.csokonyavisonta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.csokonyavisonta.hu/
Hivatalos név: Homokszentgyörgy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731515114
Postai cím: Kossuth Utca 5.
Város: Homokszentgyörgy
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7537
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 82487502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://homokszentgyorgy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://homokszentgyorgy.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 3354621228 - külterületi útszakasz stabilizálása
Hivatkozási szám: EKR000739272022
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:

45233226-9
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Átalánydíjas vállalkozási szerződés 3354621228 sz. támogatás keretében, Csokonyavisonta és
Homokszentgyörgy közötti külterületi útszakasz stabilizálása tárgyban.
1. rész Csokonyavisonta
2. rész Homokszentgyörgy
Mindkét részajánlat vonatkozásában:
A tervezett felújítandó út Csokonyavisonta, Alexandra-puszta elnevezésű részét köti össze
Homokszentgyörgy, Marietta-pusztával. Mindkét végén helyi önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú
úthoz csatlakozik. Országos hálózathoz tartozó közutat nem érint. Az út burkolata jelenleg javított földút.
Kategóriája mezőgazdasági bekötő út. A felújítás során az út kategóriája és a pályaszerkezet jellege nem
változik. Jelenlegi állapotában elhasználódott, gödrös, nehezen járható, funkcióját csak részben tölti be. Az
út nyomvonala a következő önkormányzati tulajdonú területeket érinti: Csokonyavisonta külterület 0164
út, 0221 út Homokszentgyörgy külterület 0275 út, 0260/68 út Natura 2000 területet az út nyomvonala
nem érint.
Tervezési alapadatok:
A tervezett útfelújítás kezdőszelvénye a Csokonyavisonta község külterület 0164 hrsz-ú útjához
csatlakozik, mely önkormányzati tulajdonú és kezelésű. A csatlakozó út betonburkolatú, jó állapotú.
Végszelvénye Homokszentgyörgy község külterületén a 0260/68 hrsz-ú aszfaltburkolatú úthoz csatlakozik.
A felújítandó út adatai:
útkategória: külterületi mezőgazdasági bekötő út
útszélesség: 3,00 m, 1 forgalmi sáv
padkaszélesség: 1,00 m (kitérők mellett 1,25 m)
tervezési sebesség: 30 km/h
akadályoztatás: "D" dombvidéki
További információ az értékelési módszerek vonatkozásában:
Értékelés módszerei:
1. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján ( KÉ 2020.évi 60.számában; 2020.03.25. napján
jelent meg) az 1.
részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1.aa.) módszerét alkalmazza.
2. A 2. és 3. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1.aa.) módszerét
alkalmazza
Csak egész hónapok megajánlása fogadható el.
Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI.28.) önkormányzati
rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának rendjéről érinti a kivitelezés helyszínének megközelítései közül a Csokonyavisontai Lajosmajori
utat. Kérjük, hogy az ajánlat benyújtásakor legyenek tekintettel arra, hogy amennyiben ezen útszakasz
használják, engedélyt kell kérni a csokonyavisontai önkormányzattól.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Eredeti hirdetmény KÉ száma: 12480/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (13100/2022)
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: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 24225221243
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
Telefon: +36 203124961
E-mail: agnes.szekely@lechnerkozpont.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CORS referenciaállomás vevők + antennák
Hivatkozási szám: EKR000828842022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38112100-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A magyarországi műholdas helymeghatározás pontosságát kiegészítő hivatalos rendszer a Lechner
Nonprofit Kft. Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma által működtetett szolgáltatás. Az országos
lefedettséget adó korrekciós szolgáltatás 2009-re épült ki 35 db hazai referenciaállomással. A
referenciaállomásokon végzett észlelési adatok feldolgozása után az egész ország területére előállíthatók
korrekciós adatok, amelyek segítségével elérhető a centiméter pontosság a terepen valós időben, akár
néhány másodperc alatt. Erre a gyors helymeghatározásra óriási igény van sok felhasználási területen, amit
a közel 2000 db szerződéses partner igazol. A partnerek igényeinek magas minőségi szintű kielégítése
megköveteli a vevőkészülékek legmagasabb szintű teljesítményét is. Jelenleg a szolgáltatásban működő
eszközök (vevőkészülék + antenna) közül mindössze 12 db (a hálózat 34%-a) felel meg ennek a kihívásnak.
A többi készülék és antenna az amortizációs idejét már jócskán meghaladta, közülük 15 db egység
2007-ben, 11 db pedig 2008-ban lett beszerezve. Félő, hogy akár tömegesen meghibásodnak, amelyek
kritikusan érintenék a szolgáltatást. Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy az eltelt tíz évben a
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technológia sokat fejlődött. Az eddig szolgáltatott GPS és GLONASS korrekciók mellett új műholdas
alaprendszerek, a Galileo és a Beidou észleléseit is szükséges beépíteni a korrekciós szolgáltatásba,
melynek a jelvételére a jelenleg használt régi eszközök (vevőkészülék + antenna) nem alkalmasak.
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:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
6 db CORS referenciaállomás + antenna rendszer szállítása az európai nemzeti referenciaállomás-hálózat
magyarországi referencia állomásaira az alábbiak szerint:
1. CORS referenciaállomás antenna
Az elvárt antenna típusa Choke-Ring. Valós, egyedi antenna robotkalibrációs adatokkal kell rendelkeznie,
különös tekintettel a Galileo műhold adatokra.
Észlelje a teljes L-sávú műholdas navigációs rendszerek jeleit (GPS, GLONASS, Galileo , Beidou).
Fáziscentrum állandóssága 1 mm-en belüli legyen. Működőképes legyen -40°C-tól +70°C-ig terjedő
hőmérséklet tartományon. Működőképes legyen 100%-os páratartalom esetén is. Az antenna és
vevőkészülék közötti kábel 40 m-ig erősítő egység nélkül alkalmazható legyen. Rendelkezzen antenna
védőkúppal, és a szakmai szabályoknak megfelelő por és víz elleni védettséggel (minimum IP67 védelem).
2. CORS referenciaállomás vevőkészülék
Az ajánlatban szereplő vevőkészülék típusból legalább 40 db működő készüléknek kell üzemelnie az
európai nemzeti referenciaállomás-hálózatokban.
2.1 Műholdas navigációs rendszerek jelei
Észlelje a GPS (L1, L2, L5), GLONASS (L1, L2, L3), GALILEO (E1, E5a, E5b, AltBOC, E6) és BEIDOU (B1, B2, B3)
műholdas navigációs rendszerek jeleit, valamint szoftveres úton aktiválhatók legyenek a GLONASS (L5), jel
igény esetén.
2.2 Áramellátás
A működéshez szükséges tápfeszültség a 11V és 26V közötti intervallumon belül legyen. A belső
akkumulátornak (a továbbiakban: belső akkumulátor) automatikusan tölthetőnek kell lennie.
Ha a belső akku cserélhető, akkor egy második akkumulátort - mint kiegészítő alkatrészt - biztosítani kell.
Ha a belső akkumulátor nem cserélhető, akkor biztosítani kell egy legalább 2 órás működésre alkalmas
szünetmentes tápegységet is. A belső akkumulátornak mindkét esetben minimum 10 órás működést
biztosítania kell.
2.3 Adatrögzítés
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Az automatikus rögzítés RINEX 2.11 vagy RINEX 3.x formátumban történjék a vevőben, amit
automatikusan továbbítani tudjon a feldolgozó központba. Legalább 8 GB méretű belső memóriával vagy
memória kártyával kell rendelkeznie. Lehetőség legyen csatlakoztatni egy külső adathordozót is, így 1 db
tartalék adatrögzítővel kell ellátni minden vevőt. A rögzítési gyakoriságnak állíthatónak kell lenni 0.1 mp
és 60 mp között. Minimum 5 db párhuzamosan beállított rögzítést kell tudnia kezelni. A rögzítési ciklusnak
állíthatónak kell lennie.
2.4 A vevőkészülék kommunikációs lehetőségei
Legyen legalább 1 db soros port csatlakozási lehetőség és 1 db USB port. 1 db Ethernet port 10/100Mbit
csatlakozási lehetőséggel, 1 db WLAN csatlakozási port vagy Bluetooth csatlakozási lehetőség távoli
elérési kapcsolathoz arra az esetre, ha a vevő beállításait távolról kell elvégezni. 1 db integrált vagy külső
GSM/GPRS/EDGE/3G modem mobilinternet kapcsolathoz, amely használható tartalék kommunikációs
vonalként is.
2.5 Kezelőfelület
A vevőkészülék rendelkezzen fizikai billentyűzettel, amely biztosítja a be- és kikapcsolását és az IP cím
módosíthatóságát.
2.6 Webfelület
Biztosítsa a vevőkészülék távoli konfigurálását, ellenőrzését.
2.7 Valós idejű adatok továbbítása
A vevő tudjon csatlakozni Ntrip Caster-hez és RTK korrekciókat szolgáltatni RTCM 2.x, RTCM 3.x, RTCM
MSM formátumokban. Tudnia kell Ntrip Caster-ként működni és valós idejű korrekciók elérését biztosítani
interneten keresztül RTCM 2.x, RTCM 3.x, valamint RTCM MSM formátumokban.
2.8 Pozícióvizsgálat rover vevőként
A vevőkészüléknek ki kell tudnia számítani a valós idejű pozícióit különböző RTK megoldásokkal, és össze
kell tudnia hasonlítani az állomás ismert pozíciójával.
2.9 Garancia (jótállás) és szoftverkövetés (szoftvertámogatás)
A birtokba adástól számított 3 évig tartó teljes körű jótállás biztosítása a termékekre. Továbbá elvárt a
jótállási időn belül az eszköz működtetéséhez szükséges szoftverfrissítések és webes felület biztosítása.
A jótállás időtartama alatt garantálni kell a CORS referenciaállomás vevőkészülékek gyártó általi
szakszervizelését, valamint a készülékek rendellenes működése esetén a rendellenes működésről való
értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belüli segítségnyújtást, hibajavítást.
2.10 Környezeti jellemzők:
Üzemképes legyen -40°C és +70°C közötti hőmérsékleti tartományban, 100%-os páratartalomig. A
vevőkészülék víz és por ellen védettséget biztosítson.
Helyesen:
6 db CORS referenciaállomás + antenna rendszer szállítása az európai nemzeti referenciaállomás-hálózat
magyarországi referencia állomásaira az alábbiak szerint:
1. CORS referenciaállomás antenna
Az elvárt antenna típusa Choke-Ring. Valós, egyedi antenna robotkalibrációs adatokkal kell rendelkeznie,
különös tekintettel a Galileo műhold adatokra.
Észlelje a teljes L-sávú műholdas navigációs rendszerek jeleit (GPS, GLONASS, Galileo , Beidou).
Fáziscentrum állandóssága 1 mm-en belüli legyen. Működőképes legyen -40°C-tól +70°C-ig terjedő
hőmérséklet tartományon. Működőképes legyen 100%-os páratartalom esetén is. Az antenna és
vevőkészülék közötti kábel 40 m-ig erősítő egység nélkül alkalmazható legyen. Rendelkezzen antenna
védőkúppal, és a szakmai szabályoknak megfelelő por és víz elleni védettséggel (minimum IP67 védelem).
2. CORS referenciaállomás vevőkészülék
Az ajánlatban szereplő vevőkészülék típusból legalább 40 db működő készüléknek kell üzemelnie az
európai nemzeti referenciaállomás-hálózatokban.
2.1 Műholdas navigációs rendszerek jelei
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Észlelje a GPS (L1, L2, L5), GLONASS (L1, L2, L3), GALILEO (E1, E5a, E5b, AltBOC, E6) és BEIDOU (B1, B2, B3)
műholdas navigációs rendszerek jeleit, valamint szoftveres úton aktiválhatók legyenek a GLONASS (L5), jel
igény esetén.
2.2 Áramellátás
A működéshez szükséges tápfeszültség a 11V és 26V közötti intervallumon belül legyen. A belső
akkumulátornak (a továbbiakban: belső akkumulátor) automatikusan tölthetőnek kell lennie.
Ha a belső akku cserélhető, akkor egy második akkumulátort - mint kiegészítő alkatrészt - biztosítani kell.
Ha a belső akkumulátor nem cserélhető, akkor biztosítani kell egy legalább 2 órás működésre alkalmas
szünetmentes tápegységet is. A belső akkumulátornak mindkét esetben minimum 10 órás működést
biztosítania kell.
2.3 Adatrögzítés
Az automatikus rögzítés RINEX 2.11 vagy RINEX 3.x formátumban történjék a vevőben, amit
automatikusan továbbítani tudjon a feldolgozó központba. Legalább 8 GB méretű belső memóriával vagy
memória kártyával kell rendelkeznie. Lehetőség legyen csatlakoztatni egy külső adathordozót is, így 1 db
tartalék adatrögzítővel kell ellátni minden vevőt. A rögzítési gyakoriságnak állíthatónak kell lenni 0.1 mp
és 60 mp között. Minimum 5 db párhuzamosan beállított rögzítést kell tudnia kezelni. A rögzítési ciklusnak
állíthatónak kell lennie.
2.4 A vevőkészülék kommunikációs lehetőségei
Legyen legalább 1 db soros port csatlakozási lehetőség és 1 db USB port. 1 db Ethernet port 10/100Mbit
csatlakozási lehetőséggel, 1 db WLAN csatlakozási port vagy Bluetooth csatlakozási lehetőség távoli
elérési kapcsolathoz arra az esetre, ha a vevő beállításait távolról kell elvégezni. 1 db integrált vagy külső
GSM/GPRS/EDGE/3G modem mobilinternet kapcsolathoz, amely használható tartalék kommunikációs
vonalként is.
2.5 Kezelőfelület
A vevőkészülék rendelkezzen fizikai billentyűzettel, amely biztosítja a be- és kikapcsolását és az IP cím
módosíthatóságát.
2.6 Webfelület
Biztosítsa a vevőkészülék távoli konfigurálását, ellenőrzését.
2.7 Valós idejű adatok továbbítása
A vevő tudjon csatlakozni Ntrip Caster-hez és RTK korrekciókat szolgáltatni RTCM 2.x, RTCM 3.x, RTCM
MSM formátumokban. Tudnia kell Ntrip Caster-ként működni és valós idejű korrekciók elérését biztosítani
interneten keresztül RTCM 2.x, RTCM 3.x, valamint RTCM MSM formátumokban.
2.8 Pozícióvizsgálat rover vevőként
A vevőkészüléknek ki kell tudnia számítani a valós idejű pozícióit különböző RTK megoldásokkal, és össze
kell tudnia hasonlítani az állomás ismert pozíciójával.
2.9 Garancia (jótállás) és szoftverkövetés (szoftvertámogatás)
A birtokba adástól számított 3 évig tartó teljes körű jótállás biztosítása a termékekre. Továbbá elvárt a
jótállási időn belül az eszköz működtetéséhez szükséges szoftverfrissítések és webes felület biztosítása.
A jótállás időtartama alatt garantálni kell a CORS referenciaállomás vevőkészülékek gyártó általi
szakszervizelését, valamint a készülékek rendellenes működése esetén a rendellenes működésről való
értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belüli segítségnyújtást, hibajavítást.
2.10 Környezeti jellemzők:
Üzemképes legyen -40°C és +70°C közötti hőmérsékleti tartományban, 100%-os páratartalomig. A
vevőkészülék víz és por ellen védettséget biztosítson.
Ajánlatkérő a megajánlott termék vonatkozásában elfogad az előírt felső határhoz képest +/- 10 %-os
eltérést.
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/28 (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. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
3. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást AK nem alkalmazza.
4. Ajánlattevőnek - arra vonatkozó űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
5. Az ajánlatnak - arra vonatkozó űrlap kitöltésével - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68.
§ (4) bekezdése szerinti információkat.
6. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
7. 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.
8. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik mindazon jogi és technikai feltétellel,
amely a megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10. Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatot (cégszerűen aláírt és kitöltött ártáblázatot) benyújtani
ajánlatában pdf és xlxs formátumban. Szakmai ajánlat a megajánlott termék gyártójának és típusának
meg-adásával, illetve a műszaki leírásban megadottaknak való megfelelés alátámasztására a megajánlott
termék részletes gyártói műszaki leírását is csatolni kell az ajánlathoz. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét,
hogy a részletes árajánlat kitöltése és az ajánlathoz való csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
11. Az ajánlathoz csatolni kell – a 2006.évi V. törvény 9. §-ában foglaltaknak megf. – az ajánlatban szereplő
dokumentumokat aláíró, AT, alváll. és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli
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képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányának másolatát
vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozónak, az egyéni
vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével
csatolnia kell a képviseletre jogosult személy által aláírt a képviseletre való jogosultság igazolására
alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli
a nyilvántartási számát, az igazolványszámát, vagy az adószámát. A képviseleti jogosultság igazolására
Ajánlatkérő nem fogadja el AT vagy alváll. által benyújtott személyes okmányok másolatát. Elektronikus
aláírás esetén AK az aláírást awww.keaesz.gov.hu oldalon validálja. Amennyiben az elektronikus aláírás
érvényes validációval rendelkezik és a tárolt cégkivonat tartalmazza az azonosítóját, AK eltekint az aláírási
címpéldány csatolásától.
12. A VI.3.8) pontban írtak alatt Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok
igazolását érti, tekintettel arra, hogy az eljárásban alkalmassági minimumkövetelményeket Ajánlatkérő
nem írt elő.
13. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
14. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok esetleges ellentmondása esetén a felhívás rendelkezései
az irányadóak.
15. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatában
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16. A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. A kiegészítő tájékoztatás megküldésére ésszerű időnek tekinti Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot, feltéve, hogy a kérdések
és kérések az ajánlattételi határidő lejárát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlat-kérőhöz.
17. Ajánlatkérő az M1. alkalmassági követelmények szerint feltételeket és ezek előírt igazolási
módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
18. Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
Helyesen:
1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
3. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást AK nem alkalmazza.
4. Ajánlattevőnek - arra vonatkozó űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
5. Az ajánlatnak - arra vonatkozó űrlap kitöltésével - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68.
§ (4) bekezdése szerinti információkat.
6. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
7. 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.
8. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik mindazon jogi és technikai feltétellel,
amely a megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
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10. Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatot (cégszerűen aláírt és kitöltött ártáblázatot) benyújtani
ajánlatában pdf és xlxs formátumban. Szakmai ajánlat a megajánlott termék gyártójának és típusának
meg-adásával, illetve a műszaki leírásban megadottaknak való megfelelés alátámasztására a megajánlott
termék részletes gyártói műszaki leírását is csatolni kell az ajánlathoz. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét,
hogy a részletes árajánlat kitöltése és az ajánlathoz való csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
11. Az ajánlathoz csatolni kell – a 2006.évi V. törvény 9. §-ában foglaltaknak megf. – az ajánlatban szereplő
dokumentumokat aláíró, AT, alváll. és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányának másolatát
vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozónak, az egyéni
vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével
csatolnia kell a képviseletre jogosult személy által aláírt a képviseletre való jogosultság igazolására
alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli
a nyilvántartási számát, az igazolványszámát, vagy az adószámát. A képviseleti jogosultság igazolására
Ajánlatkérő nem fogadja el AT vagy alváll. által benyújtott személyes okmányok másolatát. Elektronikus
aláírás esetén AK az aláírást awww.keaesz.gov.hu oldalon validálja. Amennyiben az elektronikus aláírás
érvényes validációval rendelkezik és a tárolt cégkivonat tartalmazza az azonosítóját, AK eltekint az aláírási
címpéldány csatolásától.
12. A VI.3.8) pontban írtak alatt Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok
igazolását érti, tekintettel arra, hogy az eljárásban alkalmassági minimumkövetelményeket Ajánlatkérő
nem írt elő.
13. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
14. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok esetleges ellentmondása esetén a felhívás rendelkezései
az irányadóak.
15. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatában
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16. A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. A kiegészítő tájékoztatás megküldésére ésszerű időnek tekinti Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot, feltéve, hogy a kérdések
és kérések az ajánlattételi határidő lejárát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlat-kérőhöz.
17. Ajánlatkérő az M1. alkalmassági követelmények szerint feltételeket és ezek előírt igazolási
módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
18. Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
Előzmény hirdetmény száma: KÉ11879/2022
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12816/2022)
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: 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: Földesi-Varga Ildikó
Telefon: +36 307684452
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Állomási névtáblák és egyéb táblák szállítása
Hivatkozási szám: EKR000706942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31523000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Állomási névtáblák, információs és piktogram táblák szállítása és telepítése a Magyar Falu Program
keretében”
A közbeszerzési eljárás keretében tervezetten legfeljebb
185 db falra szerelt állomási névtábla
26 db névtábla világítás
75 db lábra szerelt állomási névtábla
összesen kb. 30 m2 különböző méretű információs/piktogram tábla eseti megrendelések alapján
összesen kb. 75 m2 különböző méretű egyéb grafikai felület eseti megrendelések alapján
kerül beszerzésre és telepítésre vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés keretében.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget a fenti mennyiség alapján meghatározott keretösszeg 80%-ának
kimerítésére vállal.
Az eszközöket Ajánlattevőnek a MÁV Zrt. főbb csomópontjaihoz (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen,
Dombóvár, Győr, Mátészalka, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg) tartozó kb. 200 különböző
állomásra és megállóhelyre kell legyártania és telepítenie.
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A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
leírás tartalmazza, melynek mellékletét képezi a tervezett telepítéseket tartalmazó lista is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott eszközök minden paraméterének
egyeznie kell az előírt paraméterekkel vagy amennyiben az értelmezhető, legalább egyenértékűnek kell
lennie a műszaki leírásban meghatározott követelménnyekkel/paraméterekkel, illetve intervallumos
paraméter esetén az adott műszaki paraméternek az intervallumba bele kell esnie. Az előbbiek
szerint nem megfelelő műszaki paraméter esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.
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:
11261 / 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:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
„Állomási névtáblák, információs és piktogram táblák szállítása és telepítése a Magyar Falu Program
keretében”
A közbeszerzési eljárás keretében tervezetten legfeljebb
185 db falra szerelt állomási névtábla
26 db névtábla világítás
75 db lábra szerelt állomási névtábla
összesen kb. 30 m2 különböző méretű információs/piktogram tábla eseti megrendelések alapján
összesen kb. 75 m2 különböző méretű egyéb grafikai felület eseti megrendelések alapján
kerül beszerzésre és telepítésre vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés keretében.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget a fenti mennyiség alapján meghatározott keretösszeg 80%-ának
kimerítésére vállal.
Az eszközöket Ajánlattevőnek a MÁV Zrt. főbb csomópontjaihoz (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen,
Dombóvár, Győr, Mátészalka, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg) tartozó kb. 200 különböző
állomásra és megállóhelyre kell legyártania és telepítenie.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
leírás tartalmazza, melynek mellékletét képezi a tervezett telepítéseket tartalmazó lista is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott eszközök minden paraméterének
egyeznie kell az előírt paraméterekkel vagy amennyiben az értelmezhető, legalább egyenértékűnek kell
lennie a műszaki leírásban meghatározott követelménnyekkel/paraméterekkel, illetve intervallumos
paraméter esetén az adott műszaki paraméternek az intervallumba bele kell esnie. Az előbbiek
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szerint nem megfelelő műszaki paraméter esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.
Helyesen:
„Állomási névtáblák, információs és piktogram táblák szállítása és telepítése a Magyar Falu Program
keretében”
A közbeszerzési eljárás keretében tervezetten legfeljebb
185 db falra szerelt állomási névtábla
26 db névtábla világítás
75 db lábra szerelt állomási névtábla
összesen kb. 30 m2 különböző méretű információs/piktogram tábla eseti megrendelések alapján
összesen kb. 75 m2 különböző méretű egyéb grafikai felület eseti megrendelések alapján
kerül beszerzésre és telepítésre összesen nettó 69.543.000 Ft keretösszegű vállalkozással vegyes adásvételi
keretszerződés keretében.
Fenti tábla mennyiségek elbírálási célú tervezett mennyiségek, a szerződés teljesítése során az eseti
megrendelésekben szereplő tényleges értékek a fentiektől eltérhetnek.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget a fenti keretösszeg 80%-ának kimerítésére vállal.
Az eszközöket Ajánlattevőnek a MÁV Zrt. főbb csomópontjaihoz (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen,
Dombóvár, Győr, Mátészalka, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg) tartozó kb. 200 különböző
állomásra és megállóhelyre kell legyártania és telepítenie.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
leírás tartalmazza, melynek mellékletét képezi tájékoztató jelleggel a tervezett telepítéseket tartalmazó
lista is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott eszközök minden paraméterének
egyeznie kell az előírt paraméterekkel vagy amennyiben az értelmezhető, legalább egyenértékűnek kell
lennie a műszaki leírásban meghatározott követelménnyekkel/paraméterekkel, illetve intervallumos
paraméter esetén az adott műszaki paraméternek az intervallumba bele kell esnie. Az előbbiek
szerint nem megfelelő műszaki paraméter esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.
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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
A MÁV Zrt. csomópontjaihoz tartozó (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Győr,
Mátészalka, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg állomásokon/megállóhelyeken
Helyesen:
A MÁV Zrt. főbb csomópontjaihoz (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Győr, Mátészalka,
Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg) tartozó kb. 200 különböző állomáson/megállóhelyen
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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
„Állomási névtáblák, információs és piktogram táblák szállítása és telepítése a Magyar Falu Program
keretében”
A közbeszerzési eljárás keretében tervezetten legfeljebb
185 db falra szerelt állomási névtábla
26 db névtábla világítás
75 db lábra szerelt állomási névtábla
összesen kb. 30 m2 különböző méretű információs/piktogram tábla eseti megrendelések alapján
összesen kb. 75 m2 különböző méretű egyéb grafikai felület eseti megrendelések alapján
kerül beszerzésre és telepítésre vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés keretében.
Fenti mennyiségek tervezett mennyiségek, a szerződés teljesítése során az eseti megrendelésekben
szereplő tényleges értékek a fentiektől eltérhetnek.
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Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget a fenti mennyiség alapján meghatározott keretösszeg 80%-ának
kimerítésére vállal.
Eszközökkel kapcsolatos általános elvárások:
- vandálbiztosság
- könnyű tisztíthatóság, kezelhetőség
- rozsdamentes kialakítás
- időjárásnak való ellenállás
Állomási névtábla specifikáció:
Magasság: 50 cm
Szélesség: a szöveg mérete szerint, min. 225 cm, max. 400 cm
Vastagság: max. 5 cm
Táblafelület anyagminőség: korrózióálló fémlemezre, vagy fémfegyverzetű műanyag szendvicspanelre
kasírozott fólia, hullámmentes felülettel, a mögöttes kerethez ragasztva vagy nem látszó csavarozással
rögzítve
Mögöttes keret anyagminőség: a táblafelület széléig kifutó, duplex felületképzésű zártszelvény keret,
belső merevítésekkel
Világítás (ahol szükséges): névtábla felett futó LED-csík szükséges vezetékezéssel
Láb (ahol szükséges): korróziómentes fémszerkezet min. 40*40*60 cm betonalappal
A lábra szerelendő névtáblákhoz olyan magas lábat szükséges készíteni, hogy a névtábla alsó síkja a
talajtól 240 cm-re legyen.
Utastájékoztatási célú táblák specifikációja:
Piktogramtáblák:
Méretei: 15-30 cm (mag.)*15-60 cm (szél.)* max. 2 cm (vastagság)
Táblafelület anyagminőség: korrózióálló fémlemezre, vagy fémfegyverzetű műanyag szendvicspanelre
kasírozott fólia, ragasztva, vagy nem látszó csavarozással rögzítve, hullámmentes felülettel
Mögöttes keret anyagminőség: a táblafelület széléig kifutó, duplex felületképzésű zártszelvény keret, vagy
tálca belső merevítésekkel; beltérben acél távtartós rögzítés is lehetséges
Egyéb grafikai felületek:
Méretei: 70-150 cm (mag.)*70-150 cm (szél.)* 3-6 cm (vastagság)
Táblafelület anyagminőség: hajtott fémlemezre, vagy hajlított fémfegyverzetű szendvicslemez fóliázva, a
kerethez ragasztva, vagy alulról csavarozva
Mögöttes keret anyagminőség: hajlított, rozsdamentes fémprofil
A piktogram táblák és egyéb grafikai felületek konkrét méretei egyenként eseti megrendelésekben
kerülnek majd rögzítésre.
Az eszközöket Ajánlattevőnek a MÁV Zrt. főbb csomópontjaihoz (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen,
Dombóvár, Győr, Mátészalka, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg) tartozó kb. 200 különböző
állomásra és megállóhelyre kell legyártania és telepítenie.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos egyéb részletes tájékoztatást (részletesebb műszaki specifikációt,
általános elvárásokat, a rögzítés módját, stb.) a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás
tartalmazza, melynek mellékletét képezi a tervezett telepítéseket tartalmazó lista is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott eszközök/bútorok minden
paraméterének egyeznie kell az előírt paraméterekkel vagy amennyiben az értelmezhető, legalább
egyenértékűnek kell lennie a műszaki leírásban meghatározott követelménnyekkel/paraméterekkel,
illetve intervallumos paraméter esetén az adott műszaki paraméternek az intervallumba bele kell esnie.
Az előbbiek szerint nem megfelelő műszaki paraméter esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen.
Helyesen:
„Állomási névtáblák, információs és piktogram táblák szállítása és telepítése a Magyar Falu Program
keretében”
A közbeszerzési eljárás keretében tervezetten legfeljebb
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185 db falra szerelt állomási névtábla
26 db névtábla világítás
75 db lábra szerelt állomási névtábla
összesen kb. 30 m2 különböző méretű információs/piktogram tábla eseti megrendelések alapján
összesen kb. 75 m2 különböző méretű egyéb grafikai felület eseti megrendelések alapján
kerül beszerzésre és telepítésre összesen nettó 69.543.000 Ft keretösszegű vállalkozással vegyes adásvételi
keretszerződés keretében.
Fenti tábla mennyiségek tervezett mennyiségek, a szerződés teljesítése során az eseti megrendelésekben
szereplő tényleges értékek a fentiektől eltérhetnek.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget a fenti keretösszeg 80%-ának kimerítésére vállal.
Eszközökkel kapcsolatos általános elvárások:
- vandálbiztosság
- könnyű tisztíthatóság, kezelhetőség
- rozsdamentes kialakítás
- időjárásnak való ellenállás
Állomási névtábla specifikáció:
Magasság: 50 cm
Szélesség: a szöveg mérete szerint, min. 250 cm, max. 550 cm
Vastagság: max. 5 cm
Táblafelület anyagminőség: korrózióálló fémlemezre, vagy fémfegyverzetű műanyag szendvicspanelre
kasírozott fólia, hullámmentes felülettel, a mögöttes kerethez ragasztva vagy nem látszó csavarozással
rögzítve
Mögöttes keret anyagminőség: a táblafelület széléig kifutó, korróziómentes felületképzésű zártszelvény
keret, belső merevítésekkel
Világítás (ahol szükséges): névtábla felett futó LED-csík szükséges vezetékezéssel
Láb (ahol szükséges): korróziómentes fémszerkezet min. 40*40*60 cm betonalappal
A lábra szerelendő névtáblákhoz olyan magas lábat szükséges készíteni, hogy a névtábla alsó síkja a
talajtól 240 cm-re legyen.
Utastájékoztatási célú táblák specifikációja:
Piktogramtáblák:
Méretei: 15-30 cm (mag.)*15-60 cm (szél.)* max. 2 cm (vastagság)
Táblafelület anyagminőség: korrózióálló fémlemezre, vagy fémfegyverzetű műanyag szendvicspanelre
kasírozott fólia, ragasztva, vagy nem látszó csavarozással rögzítve, hullámmentes felülettel
Mögöttes keret anyagminőség: a táblafelület széléig kifutó, korróziómentes felületképzésű zártszelvény
keret, vagy tálca belső merevítésekkel; beltérben acél távtartós rögzítés is lehetséges
Egyéb grafikai felületek:
Méretei: 70-150 cm (mag.)*70-150 cm (szél.)* 3-6 cm (vastagság)
Táblafelület anyagminőség: hajtott fémlemezre, vagy hajlított fémfegyverzetű szendvicslemez fóliázva, a
kerethez ragasztva, vagy alulról csavarozva
Mögöttes keret anyagminőség: hajlított, rozsdamentes fémprofil
A piktogram táblák és egyéb grafikai felületek konkrét méretei egyenként eseti megrendelésekben
kerülnek majd rögzítésre.
Az eszközöket Ajánlattevőnek a MÁV Zrt. főbb csomópontjaihoz (Balassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen,
Dombóvár, Győr, Mátészalka, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Zalaegerszeg) tartozó kb. 200 különböző
állomásra és megállóhelyre kell legyártania és telepítenie.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos egyéb részletes tájékoztatást (részletesebb műszaki specifikációt,
általános elvárásokat, a rögzítés módját, stb.) a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás
tartalmazza, melynek mellékletét képezi tájékoztató jelleggel a tervezett telepítéseket tartalmazó lista is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott eszközök/bútorok minden
paraméterének egyeznie kell az előírt paraméterekkel vagy amennyiben az értelmezhető, legalább
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egyenértékűnek kell lennie a műszaki leírásban meghatározott követelménnyekkel/paraméterekkel,
illetve intervallumos paraméter esetén az adott műszaki paraméternek az intervallumba bele kell esnie.
Az előbbiek szerint nem megfelelő műszaki paraméter esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a legalacsonyabb árat megjelenítő
ajánlat kiválasztása szerint történik, az alábbi módszer szerint:
Ajánlattevőnek az alábbi díjtételek szerinti megajánlásait kell a felolvasólapon nettó Ft/db formában
feltüntetnie:
1. Falra szerelt állomási névtáblák szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/db)
2. Névtábla világítás szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/db)
3. Lábra szerelt állomási névtábla szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/db)
4. Információs/piktogram táblák szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/ m2)
5. Egyéb grafikai felületek szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/ m2)
Az egységárnak tartalmaznia kell az eszköz árán felül az alépítmény készítés (ahol szükséges) és az eszköz
telepítés megvalósításához szükséges minden költséget (anyag- és munkadíj, szállítási költség, stb.)
Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a felolvasólapon rögzített egységárat az egyes díjtételekhez tartozó - II.2.4)
pontban rögzített - tervezett (elbírálási célú) mennyiséggel felszorozza, majd ezen summázott értékeket
összeadja.
Az eljárás keretében beérkező ajánlatok az így kapott összértékek alapján kerülnek összehasonlításra és
rangsorolásra, továbbá ezen összérték határozza meg a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozással
vegyes adásvételi keretszerződés keretösszegét.
Az ajánlati árral és az értékelési szemponttal kapcsolatos egyéb részletes információkat a KD tartalmaz.
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Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés mindkét fél általi aláírás
napján lép hatályba, és 12 hónapig marad hatályban. Teljesítési határidő: eseti megrendelés kiadásától számított 7 hét
Helyesen:
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a legalacsonyabb árat megjelenítő
ajánlat kiválasztása szerint történik, az alábbi módszer szerint:
Ajánlattevőnek az alábbi díjtételek szerinti megajánlásait kell a felolvasólapon nettó Ft/db formában
feltüntetnie:
1. Falra szerelt állomási névtáblák szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/db)
2. Névtábla világítás szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/db)
3. Lábra szerelt állomási névtábla szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/db)
4. Információs/piktogram táblák szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/ m2)
5. Egyéb grafikai felületek szállításának és telepítésének egységára (nettó Ft/ m2)
Az egységárnak tartalmaznia kell az eszköz árán felül az alépítmény készítés (ahol szükséges) és az eszköz
telepítés megvalósításához szükséges minden költséget (anyag- és munkadíj, szállítási költség, stb.)
Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a felolvasólapon rögzített egységárat az egyes díjtételekhez tartozó - II.2.4)
pontban rögzített - elbírálási célú mennyiséggel felszorozza, majd ezen summázott értékeket összeadja.
Az eljárás keretében beérkező ajánlatok az így kapott összértékek alapján kerülnek összehasonlításra és
rangsorolásra.
Az ajánlati árral és az értékelési szemponttal kapcsolatos egyéb részletes információkat a KD tartalmaz.
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő elbírálási célú mennyiség alapján
meghatározott ajánlati ára is meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés mindkét fél általi aláírás
napján lép hatályba, és 12 hónapig marad hatályban. Teljesítési határidő: eseti megrendelés kiadásától számított 7 hét
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

Kiegészítő szójegyzék
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A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdés utolsó mondatának értelmében jelzi, hogy a jelen felhívással
közzétett módosítások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutatón, Műszaki leíráson
és Szerződéstervezeten egyaránt átvezetésre kerültek, és a módosított dokumentumok a Kbt. 55. § (4)
bekezdésének megfelelően az EKR rendszerbe - változáskövetéssel ellátva - feltöltésre kerültek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Mezőkeresztes Város Önkormányzata (13029/2022)
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: Mezőkeresztes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725826205
Postai cím: Dózsa György Utca 30
Város: Mezőkeresztes
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3441
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majoros János polgármester
Telefon: +36 49530100
E-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
Fax: +36 49530046
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokeresztes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi vízrendezés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000646062022
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:
Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen II. ütem: Rákóczi és József Attila utca vízelvezetésének fejlesztése
a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 számú 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:
11492 / 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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/30 (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 beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések miatt az ajánlatok beadási határideje került módosításra. Az új
határidő: 2022. június 30. napja
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (13217/2022)
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: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725228204
Postai cím: Árpád Utca 176
Város: Mezőkovácsháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán
Telefon: +36 707789931
E-mail: sokizoltan@mezokovacshaza.hu
Fax: +36 68381656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varos.mezokovacshaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://varos.mezokovacshaza.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (I.-II. ütem)
Hivatkozási szám: EKR000439992022
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:
Vállalkozási szerződés keretében Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. és II. ütem,
részletesen a II.2.4. pontban
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:
11323 / 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: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/30 (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: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/30 (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:
1./ Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján közli, hogy a fentieken túl a közbeszerzési
dokumentumokat (ide értve az árazatlan költségvetéseket is) is módosítja. A módosított közbeszerzési
dokumentációt ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi.
2./ A módosítás nem ütközik a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe, mert az egyéb közbeszerzési dokumentumok
módosítása nem eredményezi a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek
olyan jelentőségű módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt
gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e
ajánlatot tenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Monostorpályi Község Önkormányzata (13098/2022)
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: Monostorpályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728874209
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 1.
Város: Monostorpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.monostorpalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.monostorpalyi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsődei férőhelyek bővítése Monostorpályiban
Hivatkozási szám: EKR000417462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1.-19-HB1-2019-00021 azonosítószámú projekt keretében bölcsőde bővítése 2 db
csoportszobával Monostorpályiban.
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:
08766 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/06/28
Helyesen:
2022/07/12
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Püspökladány Város Önkormányzata (13001/2022)
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: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728740209
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu- Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.puspokladany.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.puspokladany.eu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000595612022
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-1.4.1-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében bölcsőde és óvoda épületek felújítása.
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:
11231 / 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:
2022/06/29
Helyesen:
2022/07/13
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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/13 (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:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tiszaug Község Önkormányzata (12999/2022)
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: Tiszaug Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733160203
Postai cím: Rákóczi Út 51
Város: Tiszaug
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tiszaug.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építés Tiszaug és Lakitelek között
Hivatkozási szám: EKR000695152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés - Kerékpárút építés Tiszaug és Lakitelek között
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:
10026 / 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:
. .
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/29 (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:
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/06/29 (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:
Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattételi határidőt módosítja
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (13090/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728489209
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Zsáka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu- Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsaka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zsaka.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zsáka csapadékvíz rendszer fejlesztése 2.eljárás
Hivatkozási szám: EKR000423762021
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-2.1.3-16-HB1-2019-00003 azonosítószámú projekt keretében csapadékvíz csatorna felújítása,
rekonstrukciója.
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:
11153 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/06/29
Helyesen:
2022/07/13
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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (12737/2022)
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: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Nemzeti azonosítószám: 18264825143
Postai cím: Budafoki út 34/b I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győri Máté
Telefon: +36 202633693
E-mail: gyori.mate@baptistasegely.hu
Fax: +36 13656406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.baptistasegely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vertikális, hidropónikus rendszer
Hivatkozási szám: EKR000210162022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03000000-1
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Vertikális, hidropónikus rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vertikális, hidropónikus rendszer beszerzése, amely egyszerre 4200 növény
termesztésére alkalmas:
Vertikális, hidropónikus rendszer
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Szintérzékelés
Vezérelhető világítás a növények számára
Konténer vagy növényház
Monitoring, vezérlő és szabályzó rendszer
Klimatizáló rendszer
Vízkezelés, tápoldat adagolás
Palántázó
A palántázó megvilágítása
Termelési kiegészítő kezdő szett
EPH, villámvédelem, elektromos tervrajzok készítése
Napelemes rendszer
Oktatás, batanítás
Szaktanácsadás
Távfelügyeleti rendszer
Karbantartás
(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: 75
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: RRF-3.0.0. „C " komponens
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06758 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vertikális, hidropónikus rendszer
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Drops Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26771278209
Postai cím: Hold Utca 56
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: raczgretaildiko@greendropsfarm.com
Telefon: +36 308465837
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68855137
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):

03000000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03000000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vertikális, hidropónikus rendszer beszerzése, amely egyszerre 4200 növény
termesztésére alkalmas:
Vertikális, hidropónikus rendszer
Szintérzékelés
Vezérelhető világítás a növények számára
Konténer vagy növényház
Monitoring, vezérlő és szabályzó rendszer
Klimatizáló rendszer
Vízkezelés, tápoldat adagolás
Palántázó
A palántázó megvilágítása
Termelési kiegészítő kezdő szett
EPH, villámvédelem, elektromos tervrajzok készítése
Napelemes rendszer
Oktatás, batanítás
Szaktanácsadás
Távfelügyeleti rendszer
Karbantartás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68855137
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Drops Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26771278209
Postai cím: Hold Utca 56
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
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Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: raczgretaildiko@greendropsfarm.com
Telefon: +36 308465837
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Felek a szerződés műszaki tartalmát akképp módosítják, hogy a napelem rendszerhez tartozó Li-ion
akkumulátort betárolási kapacitásra, illetve a cél szerinti funkció ellátására vonatkozóan egyenértékű ólom
savas akkumulátorral helyettesítik.
2. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az Eladó tájékoztatása szerint a fenti energiaválság a projekt megvalósítása
szempontjából egy előre nem látható vis major helyzetet alakított ki. Ezért kérte az Eladó a Vevőt, hogy
vis majorra hivatkozva fogadja el az ajánlatban megjelölt akkumulátor helyett más típusú akkumulátor
betelepítését, mely az eredetileg megajánlott rendszerrel megegyező funkcionalitással rendelkezik.
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: 68855137 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68855137 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy Vevő és az Eladó 2022. március 29. napján adásvételi szerződést kötöttek egymással
az RRF-3.0.0. „PROJEKTINDÍTÓ TÁMOGATÁS A C – FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK KOMPONENSHEZ” pályázati
felhívás keretében megvalósítandó RRF-3.0.0-2021-00002 számú - Vertikális, hidropónikus rendszer
megnevezésű projekt tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeképp.
Az Eladó 2022. május 26. napján kelt levelében jelezte a Vevő felé, hogy a szerződésben vállalt off-grid
napelem rendszerhez tartozó Li-ion akkumulátort nem tudja leszállítani a vállalt határidőre, mivel a
világon jelenleg zajló orosz-ukrán háború kapcsán kialakult energia válság miatt, az európai országok nem
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vásárolnak nyersanyagot Oroszországtól, ezért megújuló energiaforrásra állnak át. Ez alapanyag hiányt
okozott az egész világon és több kivitelezőt is felkeresve azt a visszajelzést kapta az Eladó, hogy az eredeti
ajánlatba leadott akkumulátor nem érhető el a kivitelezési határidőn belül.
Az Eladó tájékoztatása szerint a fenti energiaválság a projekt megvalósítása szempontjából egy előre nem
látható vis major helyzetet alakított ki. Ezért kérte az Eladó a Vevőt, hogy vis majorra hivatkozva fogadja
el az ajánlatban megjelölt akkumulátor helyett más típusú akkumulátor betelepítését, mely az eredetileg
megajánlott rendszerrel megegyező funkcionalitással rendelkezik.
A konténer része a napelem rendszer, aminek a beszerzésével, leszállításával és kivitelezésével a Continest
Technologies Zrt.-t (Székhely: 2000 Szentendre Fő tér 14 3.a, Adószám: 26769318-2-13) bízta meg az Eladó.
A Continest Technologies Zrt. 2022.04.27.-én le is szállította a konténert, viszont a projekt kivitelezési
helyén szembesült vele az Eladó, hogy a konténer a beszállítóval kötött megállapodása ellenében nem
tartalmazza a napelem rendszert. A beszállító ígéretet tett a hiány pótlására, ám 2022.05.16.-án írásban
jelezte, hogy nem tudja leszállítani a hiányzó napelem rendszert, mert akkumulátor hiány van a piacon.
A beszállító 2022. május 23. napján talált olyan gazdasági szereplőt, amely tud szállítani napelem
rendszert az ajánlatban szereplő műszaki specifikációkkal, viszont csak ólom savas akkumulátorral tudják
kivitelezni a rendszert a projekt kivitelezési határidőjén belül.
Ezt követően Eladó is megpróbált olyan gazdasági szereplőt keresni, aki Li-ion akkumulátoros napelem
rendszer kivitelezését határidőn belül meg tudja valósítani, de nem járt sikerrel.
Eladó 2022. május 26. napján kelt tájékoztatásához bizonyítékként levelezéseket és cikkeket is csatolt,
mely jelen szerződésmódosítás 1. sz mellékletét képezi.
Tekintettel arra, hogy az ajánlatban szereplő Li-ion akkumulátor beszerzése orosz-ukrán háború miatt
ellehetetlenült, a felek a műszaki tartalom tekintetében a Kbt. 141. § (4) bek. c.) pontja alapján módosítani
kívánják a szerződést.
A Kbt. 141. § (4) bek. c.) pontja az alábbiakat rögzíti:
141. § (4) „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak
közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 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.”
Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg továbbá a szerződés általános jellegét, továbbá az
ellenérték sem változik, így valamennyi törvényi feltételnek megfelelően módosítják a Felek az adásvételi
szerződést.
1. A Felek a szerződés műszaki tartalmát akképp módosítják, hogy a napelem rendszerhez tartozó Li-ion
akkumulátort betárolási kapacitásra, illetve a cél szerinti funkció ellátására vonatkozóan egyenértékű ólom
savas akkumulátorral helyettesítik.
2. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Berettyóújfalu Város Önkormányzat (12803/2022)
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: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57012403
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Körtvélyesi Viktor
Telefon: +36 54505424
E-mail: kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu
Fax: +36 54505440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Berettyóújfalu városi uszoda bővítése
Hivatkozási szám: EKR000861942019
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:
Berettyóújfalu városi uszoda bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4100 Berettyóújfalu, Népliget utca 1574 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő uszoda épület fejlesztés megvalósítása:
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- a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével;
- a fejépület bővítése és felújítása;
- a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése;
- a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal (finn szauna, gőzkabin, infra szauna,
sókabin, stb.), merülő medencével, zuhanyokkal.
Főbb mennyiségek:
Jelenlegi épület beépített alapterülete: 2172,69 m2
Tervezett bővítés beépített alapterülete: 511,60 m2
PINCE 442,62
FÖLDSZINT 1 550,55
1. EMELET 688,97
2. EMELET 188,05
MINDÖSSZESEN: 2 870,19 m2
A kivitelezéssel érintett medencék összvízfelülete: 88 m2
Felvonó:
- 1000 kg / 13 személy (mentős hordágy szállításra alkalmas felvonó)
- Akna méret: 1600 x 2350 mm (szé x mé)
- Fülke méret: 1100 x 2100 mm (szé x mé)
- Ajtó méret: 900 x 2000 mm (szé x mag)
(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: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02164 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Berettyóújfalu városi uszoda bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.zoltan@mesterepito.hu
Telefon: +36 203206469
Internetcím(ek): (URL) www.mesterepito.hu
Fax: +36 52348988
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1623113710
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:
45212212-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4100 Berettyóújfalu, Népliget utca 1574 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő uszoda épület fejlesztés megvalósítása:
- a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével;
- a fejépület bővítése és felújítása;
- a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése;
- a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal (finn szauna, gőzkabin, infra szauna,
sókabin, stb.), merülő medencével, zuhanyokkal.
Főbb mennyiségek:
Jelenlegi épület beépített alapterülete: 2172,69 m2
Tervezett bővítés beépített alapterülete: 511,60 m2
PINCE 442,62
FÖLDSZINT 1 550,55
1. EMELET 688,97
2. EMELET 188,05
MINDÖSSZESEN: 2 870,19 m2
A kivitelezéssel érintett medencék összvízfelülete: 88 m2
Felvonó:
- 1000 kg / 13 személy (mentős hordágy szállításra alkalmas felvonó)
- Akna méret: 1600 x 2350 mm (szé x mé)
- Fülke méret: 1100 x 2100 mm (szé x mé)
- Ajtó méret: 900 x 2000 mm (szé x mag)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 756
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
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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: 1824228934
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.zoltan@mesterepito.hu
Telefon: +36 203206469
Internetcím(ek): (URL) www.mesterepito.hu
Fax: +36 52348988
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III.1. A Szerződés módosított 9.1.2. pontjának az új szövege a következő a véghatáridő módosítása:
„9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától kezdődik és
2023. január 31-éig tart, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.
Kötbérterhes részhatáridő: a Harmadik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület
átadásától számított 389 naptári nap.”
III.2. A Szerződés 10.1.1. pontjának az új szövege a következő:
„10.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót
vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 1.824.228.934 Ft (azaz
egymilliárd-nyolcszázhuszonnégymillió-kétszázhuszonnyolcezer-kilencszázharmincnégy forint) (a
továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés és a 4. számú szerződésmódosítás hatályba lépésekor a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a
(rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.
A fenti Vállalkozói Díj összegéből nettó 201.115.224,- Ft (azaz kétszázegymillió-száztizenötezerkettőszázhuszonnégy forint) összeg a jelen szerződés-módosítás mellékletét képező műszaki és pénzügyi
tartalom szerinti Pótmunkák ellenértéke, amely Pótmunkák elvégzését a Megrendelő a jelen szerződésmódosítással megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja.
III.3. A Szerződés 9.1.4. pontjának az új szövege, figyelemmel a Vállalkozó Díj a melléklet szerinti
pótmunkák ellenértékével megemelt összegére, a következő:
„9.1.4. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az alábbiak:
9.1.4.1. a Létesítmény kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: Első Fizetési
Mérföldkő;
9.1.4.2. a Létesítmény kivitelezésének 40%-os (azaz negyven százalékos) készültségi foka: Második Fizetési
Mérföldkő;
9.1.4.3. a Létesítmény kivitelezésének 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési
Mérföldkő;
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9.1.4.4. a Létesítmény kivitelezésének 70%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: Negyedik
Fizetési Mérföldkő;
9.1.4.5. a Létesítmény kivitelezésének 85%-os (azaz nyolcvanöt százalékos) készültségi foka: Ötödik Fizetési
Mérföldkő;
9.1.4.6. a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása: Hatodik Fizetési Mérföldkő.”
Folytatás a VII.1) pontban!
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: Felek egyezően rögzítik, hogy az alábbiak miatt, a Szerződés
teljesítése során annak módosításának a szükségessége merült fel:
(i) A Vállalkozó az építési naplóban rögzítettek szerint a rendelkezésére álló kiviteli tervek módosításának
a szükségességét jelezve akadályközléssel élt, amely akadályok fennállásnak és a teljesítési határidőre
gyakorolt időtartamát a Megrendelő összesen 120 naptári napban fogadta el.
(ii) a kiviteli tervek módosítása következtében pótmunka elvégzésének a szükségessége merült fel, ami a
Szerződés szerinti Vállalkozói Díjon felüli többletdíjazás ellenében lehetséges, a teljesítési határidő 2023.
január 31-éig történő meghosszabbítása mellett.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 1623113710 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1824228934 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) pont folytatása:
III.4. A Szerződés 9.2.2. – 9.2.5. (helyesen 9.2.6.) pontjainak az új szövege, figyelemmel a 9.1.4. pont
módosítására. a következő (a 9.2.6. – 9.2.7. (helyesen 9.2.7. – 9.2.8.) pontok változatlanok):
„9.2.2. A Szerződés az Első, Második, Harmadik, Negyedik és Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében
kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek
együttesen teljesülnek:
9.2.2.1. a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik, Negyedik és Ötödik
Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az esetleges hibákat kijavította;
9.2.2.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében
kiállította a Teljesítésigazolást.
9.2.2.3. A Szerződés a Hatodik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül
maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
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9.2.2.4. a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásával a Megrendelő igazolta;
9.2.2.5. a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény valamennyi, a Létesítmény
alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját
kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;
9.2.2.6. a Megrendelő a Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
9.2.3. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő
munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolástervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt.
9.2.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az
adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget.
9.2.5. A Megrendelő az Első, a Második, a Harmadik, a Negyedik és az Ötödik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó
Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás
tervezetének a Vállalkozó általi átadásától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik, a
szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával.
9.2.6. A Hatodik Fizetési Mérföldkő esetében a Megrendelő teljesítés elismeréséről vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a műszaki átadás-átvételre a 8.1. pont szerint nyitva álló 30 napos határidő
lejártáig írásban köteles nyilatkozni, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak
megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás a Megrendelő általi
kiállításának feltétele, hogy a Vállalkozó a Jólteljesítési Biztosítékot a fenti határidőben szerződésszerűen
átadja.”
III.5. A Szerződés 10.1.2. pontjának az új szövege, figyelemmel a 9.1.4. és a 9.2.2. – 9.2.6. pontok
módosítására, a következő:
„10.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan az
alábbi összegek illetik meg:
a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a (azaz húsz százaléka);
b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a (azaz húsz százaléka);
c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a (azaz húsz százaléka);
d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 15%-a (azaz tizenöt
százaléka);
e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a (azaz tíz százaléka);
f) a Hatodik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 15%-a (azaz tizenöt százaléka);
g) a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák ellenértéke, a megvalósult értéküknek megfelelő
összegben, az esedékes Vállalkozói Díjrésszel együtt kerül megfizetésre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (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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Bernecebaráti Község Önkormányzata (12723/2022)
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: Bernecebaráti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441599213
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bernecebaráti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2639
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenes Zoltán
Telefon: +36 27587570
E-mail: polgarmester@bernecebarati.hu
Fax: +36 27587570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bernecebarati.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális konyha bővítése, korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000087612021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: SZOCIÁLIS KONYHA BŐVÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2639 BERNECEBARÁTI, SZÉCHENYI U. 25., HRSZ.: 696/1
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tervezett helyiségek összes hasznos alapterülete: 211,32 m2.
001 KÖZLEKEDŐ 20,54 m2
002 ÉTELHORDÓS KIADÓ 6,64 m2
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003 ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ 8,05 m2
004 HŰTŐKAMRA 3,66 m2
005 MÉLYHŰTŐKAMRA 2,86 m2
006 HÚS ELŐKÉSZÍTŐ 6,09 m2
007 KONYHA 43,64 m2
008 ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ 5,06 m2
009 FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ 10,48 m2
010 KÖZLEKEDŐ 17,95 m2
011 VESZÉLYES HULLADÁK TÁROLÓ 4,37 m2
012 EDÉNYRAKTÁR 2,96 m2
013 RAKTÁR 4,13 m2
014 SÜTÖDE 16,56 m2
015 KÖZLEKEDŐ 7,27 m2
016 SZÁRAZÁRU RAKTÁR 7,08 m2
017 IRODA 4,90 m2
018 KÖZLEKEDŐ 3,70 m2
019 ELŐTÉR 2,90 m2
020 WC 1,37 m2
021 ÖLTÖZŐ 7,26 m2
022 ZUHANYZÓ 4,74 m2
023 TAKSZER 1,21 m2
024 RAKTÁR 4,83 m2
025 RAKTÁR 4,93 m2
026 RAKTÁR 8,14 m2
ÖSSZESEN 211,32 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: vagy napban: 330
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: SKHU/1802/3.1/043; RE-NEWAL SKHU/1802/3.1/052
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10075 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociálisi konyha bővítése, korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 10902563213
Postai cím: Szent Imre Utca 27. 7632
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: doktor.gabor@geoszolg.hu
Telefon: +36 26330823
Internetcím(ek): (URL) www.geoszolg.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: ENERGO RAPID ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 22178934213
Postai cím: Ipoly Utca 54.
Város: Vámosmikola
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2635
Ország: Magyarország
E-mail: bardialex83@gmail.com
Telefon: +36 309244268
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: 90801813
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2639 BERNECEBARÁTI, SZÉCHENYI U. 25., HRSZ.: 696/1
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tervezett helyiségek összes hasznos alapterülete: 211,32 m2.
001 KÖZLEKEDŐ 20,54 m2
002 ÉTELHORDÓS KIADÓ 6,64 m2
003 ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ 8,05 m2
004 HŰTŐKAMRA 3,66 m2
005 MÉLYHŰTŐKAMRA 2,86 m2
006 HÚS ELŐKÉSZÍTŐ 6,09 m2
007 KONYHA 43,64 m2
008 ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ 5,06 m2
009 FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ 10,48 m2
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010 KÖZLEKEDŐ 17,95 m2
011 VESZÉLYES HULLADÁK TÁROLÓ 4,37 m2
012 EDÉNYRAKTÁR 2,96 m2
013 RAKTÁR 4,13 m2
014 SÜTÖDE 16,56 m2
015 KÖZLEKEDŐ 7,27 m2
016 SZÁRAZÁRU RAKTÁR 7,08 m2
017 IRODA 4,90 m2
018 KÖZLEKEDŐ 3,70 m2
019 ELŐTÉR 2,90 m2
020 WC 1,37 m2
021 ÖLTÖZŐ 7,26 m2
022 ZUHANYZÓ 4,74 m2
023 TAKSZER 1,21 m2
024 RAKTÁR 4,83 m2
025 RAKTÁR 4,93 m2
026 RAKTÁR 8,14 m2
ÖSSZESEN 211,32 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 510
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90801813
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENERGO RAPID ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 22178934213
Postai cím: Ipoly Utca 54.
Város: Vámosmikola
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2635
Ország: Magyarország
E-mail: bardialex83@gmail.com
Telefon: +36 309244268
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10902563213
Postai cím: Szent Imre Utca 27. 7632
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: doktor.gabor@geoszolg.hu
Telefon: +36 26330823
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Internetcím(ek): (URL) www.geoszolg.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Adatelírás javítása
A Vállalkozási szerződés 1. számú szerződés módosítása keretében 510 naptári napra módosult teljesítési
határidőt dátum szerint tévesen tartalmazta az 1. sz. módosítás 2022.10.13-ként, mely 510 nappal
számolva helyesen 2022.10.16-ra esik. Felek a dátumszerű határidő meghatározás elírását jelen technikai
jellegű 2. szerződésmódosítás keretében került kijavításra 2022.10.16-ra.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy jelen módosítás csak adatelírás javítását jelenti, az 510 naptári
napos teljesítési határidő változatlan, azaz a teljesítési határidő nem módosul jelen módosítás keretében.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése előírja, hogy a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
Megállapítható, hogy a módosítás nem lényeges, mert a szerződés tartalmi feltételein nem változtat, csak
adatelírás javítása történik meg.
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: 90801813 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90801813 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (11969/2022)
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: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43838114
Postai cím: Mechwart Liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszei Zsolt
Telefon: +36 13465400
E-mail: Keszei.Zsolt@masodikkerulet.hu
Fax: +36 13465505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: II. kerületi orvosi rendelők felújítása
Hivatkozási szám: EKR001358892020
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: Lotz Károly utcai rendelő felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45215100-8

További tárgyak:

45231400-9
45232451-8
45261400-8
45313100-5
45315000-8

Kiegészítő szójegyzék
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45330000-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 10. (hrsz.: 11595/5)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezési szerződés alapján a Lotz Károly utcai háziorvosi rendelő felújítási
munkálatainak elvégzése. A felújítás célja az orvosi rendelő műszaki korszerűsítése, színvonalának javítása
a kor elvárásainak megfelelő ellátás biztosításához, valamint a rendelő akadálymentesítése külső felvonó
telepítésével (1 db 630 kg (8 fő) teherbírású akadálymentes személyfelvonó), melyhez kapcsolódva egy
új főbejárati lépcső, ill, egy szélfogó létesül. A tervezési területet körítő pincefalak új belső oldali felújító,
szárító vakolatrendszert kapnak.
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
Építőmesteri munkák:
o Zsaluzás és állványozás
o Irtás, föld- és sziklamunka
o Síkalapozás
o Helyszíni beton és vasbeton munka
o Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
o Falazás és egyéb kőművesmunka
o Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
o Vakolás és rabicolás
o Szárazépítés
o Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
o Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
o Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
o Üvegezés
o Felületképzés
o Árnyékolók beépítése
o Szigetelés
o Közműcsatorna-építés
o Kőburkolat készítése
o Beépített szállító- és emelőberendezések
Gépészet:
o Bontási munkák: Meglévő épületgépészeti hálózatok bontása, különös figyelemmel az épület felújítással
nem érintett részein a fűtési-, víz-, gáz- és elektromos ellátás zavartalanságára, illetve a munkavédelemi
előírások betartására, a bontott hulladék elszállításával;
o Vízellátás-csatornázás
o Szaniterek beszerzése, beszerelése, elhelyezése
o Fűtés kialakítása
o Hűtés kialakítása
o Szellőzés kialakítása
o Gázellátás, kémény
Elektromos kivitelezés:
o Érősáramú, gyengeáramú rendszerek bontási munkái
o Védőcsövek, dobozok, vezetékek
o Szerelvények
o Egyéb szerelvények
o Elosztóberendezések
o Lámpatestek
o Struktúrált hálózat
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o Vagyonvédelmi rendszer
o Kaputelefon rendszer
o Beléptető rendszer
o Villámvédelem
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (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:
08253 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lotz Károly utcai rendelő felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ovi kertrendeszet kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80244046
Postai cím: Rákóczi Utca 74.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
E-mail: kertrendeszet@gmail.com
Telefon: +36 309621944
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: 180260853
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):

950

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45215100-8

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8
45261400-8
45313100-5
45315000-8
45330000-9
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 10. (hrsz.: 11595/5)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezési szerződés alapján a Lotz Károly utcai háziorvosi rendelő felújítási
munkálatainak elvégzése. A felújítás célja az orvosi rendelő műszaki korszerűsítése, színvonalának javítása
a kor elvárásainak megfelelő ellátás biztosításához, valamint a rendelő akadálymentesítése külső felvonó
telepítésével (1 db 630 kg (8 fő) teherbírású akadálymentes személyfelvonó), melyhez kapcsolódva egy
új főbejárati lépcső, ill, egy szélfogó létesül. A tervezési területet körítő pincefalak új belső oldali felújító,
szárító vakolatrendszert kapnak.
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
Építőmesteri munkák:
o Zsaluzás és állványozás
o Irtás, föld- és sziklamunka
o Síkalapozás
o Helyszíni beton és vasbeton munka
o Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
o Falazás és egyéb kőművesmunka
o Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
o Vakolás és rabicolás
o Szárazépítés
o Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
o Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
o Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
o Üvegezés
o Felületképzés
o Árnyékolók beépítése
o Szigetelés
o Közműcsatorna-építés
o Kőburkolat készítése
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o Beépített szállító- és emelőberendezések
Gépészet:
o Bontási munkák: Meglévő épületgépészeti hálózatok bontása, különös figyelemmel az épület felújítással
nem érintett részein a fűtési-, víz-, gáz- és elektromos ellátás zavartalanságára, illetve a munkavédelemi
előírások betartására, a bontott hulladék elszállításával;
o Vízellátás-csatornázás
o Szaniterek beszerzése, beszerelése, elhelyezése
o Fűtés kialakítása
o Hűtés kialakítása
o Szellőzés kialakítása
o Gázellátás, kémény
Elektromos kivitelezés:
o Érősáramú, gyengeáramú rendszerek bontási munkái
o Védőcsövek, dobozok, vezetékek
o Szerelvények
o Egyéb szerelvények
o Elosztóberendezések
o Lámpatestek
o Struktúrált hálózat
o Vagyonvédelmi rendszer
o Kaputelefon rendszer
o Beléptető rendszer
o Villámvédelem
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Karakterkorlátozásra tekintettel VII.1) További információk pont folytatása:
2.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás részét képező pótmunkák (ELMŰ, liftakna)
megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a 2.5. a)-c)
pontokban rögzített körülmények csak a szerződéskötést követően jutottak a Felek tudomására,
azzal egyik Fél sem számolhatott kellő gondosság mellett sem (mivel azok részben kormányzati
intézkedésekből, részben hibás közmű adatszolgáltatásból, részben pedig harmadik személyek
jóváhagyásához kötött munkákból adódtak). A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét, figyelemmel arra, hogy a Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest
új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező
munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok
illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében
felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet
Feladatok részét képező pótmunkák ellenértéke – mivel a Többlet Feladatok összesített értéke sem - éri el
az eredeti szerződéses ellenérték Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett összege [177.797.367,- Ft
+ ÁFA] 50 %-át.
2.9. Felek megállapítják továbbá, hogy mivel a Kivitelezési Szerződés 8.1. pontjában rögzített szerződéses
összeg [180.260.853,- Ft + ÁFA], illetve az Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett szerződéses
összeg [177.797.367,- Ft + ÁFA] 15 %-át nem haladja meg a 2.1. pont szerinti Elmaradó Feladatok
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[2.463.486,- Ft + ÁFA] és a 2.2. pont szerinti Többlet Feladatok [28.378.767,- Ft + ÁFA] ellenértékének
szummája [25.915.281,- Ft. + ÁFA], továbbá utóbbiak az eredeti szerződéshez kapcsolódnak (a beruházás
tárgyát továbbra is ugyanazon létesítmény kivitelezése képezi) és a szerződés általános jellegét nem
változtatják meg (magasépítési kivitelezési szerződés, ugyanazon munkanemek megvalósulásával), így
a Kbt. 141. § (2) bekezdés valamennyi, a szerződésmódosítás e jogcímét megalapozó tényállási eleme is
teljesül.
2.10. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte
a Többlet Feladatok megrendelésének és a teljesítési határidő 2022. június 15. napjáig történő
meghosszabbítása céljából.
2.11. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a
jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás). Felek a
Szerződésmódosítás 2.1. és 2.2. pontjai esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése, valamint – a pótmunkák
körében - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímre, a 2.5., továbbá a 2.10. pont tekintetében
pedig a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímre alapozzák a Kivitelezési Szerződés módosítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/04/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206176134
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ovi kertrendeszet kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80244046
Postai cím: Rákóczi Utca 74.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
E-mail: kertrendeszet@gmail.com
Telefon: +36 309621944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1.2.
pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés (és
annak 1. sz. szerződésmódosítása 2.2. pontjában és mellékleteiben rögzített műszaki dokumentáció)
tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). A
Többlet Feladatok tekintetében – a jelen Szerződés külön előírásának hiányában – a Feladatokra irányadó
rendelkezések alkalmazandóak.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Kivitelező a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését megkezdeni.
A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű (sikeres műszak átadás-átvétellel lezárt)
kivitelezésének kötbérterhes határideje 2022. június 15.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 177.797.367,- Ft + ÁFA, azaz Százhetvenhétmillió-hétszázkilencvenhétezerháromszázhatvanhét forint + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 28.378.767,- Ft + ÁFA, azaz Huszonnyolcmillió-háromszázhetvennyolcezerhétszázhatvanhét forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti
díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított
(rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi
foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező a vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését
követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult egy részszámla kiállítására, melynek
összege 90.130.426, - Ft + ÁFA, azaz Kilencvenmillió-százharmincezer-négyszázhuszonhat forint + ÁFA;
b) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően
– a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege
123.487.564,- Ft + ÁFA, azaz Százhuszonhárommillió-négyszáznyolcvanhétezer-ötszázhatvannégy forint
+ ÁFA [külön soron feltüntetve: végszámla – 116.045.708,- Ft. + ÁFA; opciós tételek – 2.573.903,- Ft. + ÁFA;
tartalékkeret pótmunkák – 4.867.953,- Ft. + ÁFA].
3.5. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 7. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletével.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 2.1. Megrendelő és Kivitelező rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés megkötését
követően - annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan - felmerült szempontokra tekintettel az
eredeti műszaki tartalomban szereplő egyes feladatok elvégzése szükségtelenné vált, továbbá más,
műszakilag egyenértékű műszaki megoldások alkalmazása, illetve pótmunkák okán díjmódosuláshoz
vezető változások merültek fel (a továbbiakban: Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok részletes
kimutatását és költségvetését a jelen dokumentum 1. sz. melléklete rögzíti.
2.2. Megrendelő és Kivitelező rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés megkötését követően - annak
teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan - felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki
tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, továbbá a Felek által a szerződéskötéskor kellő
gondossággal előre nem látható pótmunkák elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban együttesen:
Többlet Feladatok).
Folytatása a VII.1) pontban.
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
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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: 180260853 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 206176134 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A Többlet Feladatok részletes kimutatását és költségvetését a jelen dokumentum 2. sz. melléklete rögzíti.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő
műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkuláció alapján az Elmaradó Feladatok összesített ellenértéke
2.463.486,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-négyszázhatvanháromezer-négyszáznyolcvanhat forint +
ÁFA, míg a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 28.378.767,- Ft + ÁFA, azaz Huszonnyolcmillióháromszázhetvennyolcezer-hétszázhatvanhét forint + ÁFA. A Megrendelő által lehívott opciós tételek
összege 2.573.903,- Ft. + ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenháromezer-kilencszázhárom forint,
míg a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák összege 4.867.953,- Ft. + ÁFA, azaz Négymilliónyolcszázhatvanhétezer-kilencszázötvenhárom forint.
2.4. Felek rögzítik, hogy Kivitelező részéről a Kivitelezési Szerződés 8.10. a)-b) pontok szerinti számlákból
kizárólag az a) pont szerinti első részszámla került kiállításra, a b) pont szerinti végszámla nem, mivel
a műszaki ütemterv szerint esedékes műszaki tartalmat a jelen dokumentum szerinti módosulások
érintették.
2.5. Kivitelező a 2.2. pontban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési határidő
meghosszabbítását, különös tekintettel arra, hogy az előre nem látható körülmények és Többletfeladatok
ellenére a szerződéses határidő betartása érdekében kapacitásait átszervezte, növelte, ugyanakkor az
alábbi körülményekre tekintettel szerződésszerű határidőben nem tud teljesíteni:
a) a közbeszerzési eljárás megindításakor rögzített tervek és ütemezés szerint a Projektingatlant
érintő munkaterület átadásra közvetlenül a szerződéskötést követően sor került volna. A kivitelezés
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 2020. december 22-én került megindításra. A 2021ben bekövetkező és fokozódó járványhelyzet, valamint a járvány elleni védekezésért tett kormányzati
intézkedések az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények működésben is lényeges változást
idéztek elő. A 2021-es év első felében – a közbeszerzési eljárást követően – megkezdődött a lakosság
nagyszámú oltása, mely kezdetben oltópontokon, később azonban a háziorvosi rendelők bevonásával
zajlott. A tárgyi fejlesztés megvalósítása során Ajánlatkérő szoros együttműködést folytatott a Budapest
Főváros II. Kerületi Egészségügyi Szolgálattal. Az egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a járvány
ideje alatt óriási teher hárul a házi orvosi szolgálatra, a tárgyi intézmény pedig központi szerepet tölt
be a védőoltások biztosításában, mely funkció biztosítása a kormányzati előírásokra és a vírushelyzetre
tekintettel elsődleges prioritással bír. A fentiekre tekintettel – a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat
főigazgatója által kiállított nyilatkozat alapján – a rendelő átköltöztetésére kizárólag az oltási igények
mérséklődését követően kerülhetett sor, amelynek eredményeképpen – az eredetileg kitűzött 2021. május
2-i időpont helyett – a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg;
b) noha az építéshatóság a kiadott engedélyben nem tett ilyen irányú előírást, az engedély szerint
megvalósított felvonó szabvány szerinti hitelesítését az ÉMI elutasította, mely a felvonó áttervezését és
ennek megfelelő kivitelezését tett szükségessé, mellyel kapcsolatban a módosított tervek 2022. április 25én készültek el, míg az ÉMI a hitelesítést 2022. május 05-én végezte el;
c) a kivitelezés során szembesültek a Felek azzal a körülménnyel, hogy a beruházás előkészítése és
tervezése téves közmű adatszolgáltatáson alapult, a következők szerint. Az ismert elektromos igények
alapján megkérésre került a szolgáltató feltételeit rögzítő ún. műszaki-gazdasági tájékoztató (MGT),
mely elektromos tervezési feladat elvégzését nem tette szükségessé, ezáltal a beruházás előkészítésbe
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jogosultsággal rendelkező tervező bevonása sem volt szükséges. A helyszínen tapasztaltak alapján
ugyanakkor megállapítható volt, hogy a szolgáltató nem jól határozta meg a csatlakozási pontot, a
tervezést ugyanakkor a csatlakozási ponttól kell elvégezni. A területgazda tájékoztatása szerint a trafóból
kijövő kábel már magánhálózat, az MGT alapján ELMÜ hálózat. A munkaterületet érintő, a fogadópontból
a Lotz. K. u. 8. sz. házhoz vezető kiépítés a kábel állapota alapján vélhetően néhány éve készült, sem a
szolgáltató közműtérképén nem szerepel, sem terv nem lelhető fel róla. A hibás adatszolgáltatás alapján
új MGT készült, mely egyrészt elektromos tervezést tett szükségessé, továbbá egyértelművé tette, hogy a
kivitelezés befejezéséhez az érintett társasház hozzájárulását is be kell szerezni. Mindez több szempontból
is akadályozta és hátráltatta a kivitelezést, mivel a kábelcseréhez a trafót ki kell kapcsolni, előtte 30
nappal ki kell értesíteni az érintett ingatlantulajdonosokat (a kiértesítés csak a jóváhagyott terv alapján
lehetséges), továbbá a kivitelezés során szakfelügyelet biztosítása is szükséges, valamint a szükségessé
váló kapcsolószekrény szállítása további 6-8 hetet vett igénybe. Ezen túlmenően egyes munkafázisokhoz a
közműszolgáltató által kiadott jogosultsággal rendelkező kivitelező bevonása is előírás.
2.6. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési Szerződést,
ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó
összértéke – nem éri el a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát), valamint
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
2.7. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek
vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési Szerződést, 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, és az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Karakterkorlátozásra tekintettel VI.1.4) pontban a folytatása.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (13010/2022)
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 Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 1463 3368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bme.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különféle biztosítási szolgáltatások nyújtása BME
Hivatkozási szám: EKR000540302020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
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: Különféle biztosítási szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy
kezelésében lévő idegen tulajdonú, bruttó 57.789.244.063,- HUF értékű épületek, építmények,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

957

valamint egyes gépek, berendezések, készletek és informatikai eszközök teljes körű vagyonbiztosítása
(tűzkár, vezetékes vízkár, viharkár, földrengés, árvíz, üvegtörés, betöréses lopás és rablás, kihelyezett
eszközbiztosítás), valamint az ajánlatkérők működésével összefüggő felelősségbiztosítása a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
1. Vagyonbiztosítás:
A biztosítandó vagyontárgyak megjelölése és bruttó értéke:
Megnevezés Bruttó érték (Ft)
Műemlék épületek 9 414 380 036,
Épületek 19 420 151 000,
Építmények 790 158 352,
Telkek 64 331 532,
Egyéb gépek 1 414 717 693,
Bútorok 1 108 445 457,
Műszerek 10 141 087 949,
Korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök 4 780 464 921,
Forgalomképes számítástechn. eszköz 1 556 706,
Ügyviteli gépek 294 823 957,
Háztartási eszközök 21 616 856,
Híradástechnikai eszközök 1 010 771 802,
Egyéb spec.gépek, berendezések 4 327 893 366,
Szemléltető eszközök 168 479 996,
Számítógép hálózat 625 581 952,
Képzőművészeti alkotások 161 269 340,
Gépjárművek 183 332 262,
Vízi jármű 59 118 425,
Muzeális kulturális javak (OMMIK) 548 830,
Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok, liszensz 1 335 456 802,
Korlátozottan forgalomképes szoftver, szellemi termék 930 076 032,
Kulturális javak (OMIKK Könyvkészlete) állományának értéke 1 400 000 000,
Készletek (készletek értéke):134 980 797,
Összesen (bruttó) : 57 789 244 063
Összesen nettó: 26.829.187.440,- Ft
Ajánlatkérő opcionális ajánlatot kér az Egyetemre kerülő idegen tulajdonú (gépekre, bútorokra,
műszerekre, számítástechnikai eszközökre, ügyviteli gépekre, híradástechnikai eszközökre, egyéb speciális
gépekre, berendezésekre, szemléltető eszközökre, számítógép hálózatra, képzőművészeti alkotásokra,
gépjárművekre és vízi járművekre vonatkozó biztosításra) összesen 1.000.000.000,- Ft nyilvántartási
értékig. (B opció tétel)
2. Szakmai felelősségbiztosítások
2.1 Szakmai felelősségbiztosítás I.:
A biztosított tevékenység: az egyetem mérnöki, tervezői, műszaki- és gazdasági és egyéb szakértői,
mérnökszolgálati és kutatásfejlesztési tevékenysége.
A biztosított károk: az építő, építész, gépész, vegyész, villamos- és informatikai, természettudományi,
gazdaság- és társadalomtudományi, közlekedésmérnöki szakterületen végzett tevékenység felelőssége.
(műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves 500.000.000,- Ft , káreseményenként
100.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
2.2 Szakmai felelősségbiztosítás II.: (A opció tétel)
A biztosított tevékenység: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának tevékenysége.
A biztosított károk: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának a közbeszerzés
során végzett tevékenységének felelőssége. (műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves
10.000.000,- Ft, káreseményenként 5.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
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3. Kiegészítő felelősségbiztosítások (nem ideértve a gépjárművek biztosítását): tevékenységi (elsődlegesen
oktatás, kutatás), munkáltatói, bérbeadói, szolgáltatói, környezetszennyezési felelősségbiztosítások.
(műszaki leírásban meghatározott limitek szerinti)
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítő CPV-kód: 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515300-6, 66515400-7, 66515410-0,
66516000-0, 66516400-4, 66516500-5, 66519200-3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (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:
20344 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Különféle biztosítási szolgáltatások nyújtása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33741788
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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66510000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy
kezelésében lévő idegen tulajdonú, bruttó 64.525.925.130,- HUF értékű épületek, építmények,
valamint egyes gépek, berendezések, készletek és informatikai eszközök teljes körű vagyonbiztosítása
(tűzkár, vezetékes vízkár, viharkár, földrengés, árvíz, üvegtörés, betöréses lopás és rablás, kihelyezett
eszközbiztosítás), valamint az ajánlatkérők működésével összefüggő felelősségbiztosítása a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
1. Vagyonbiztosítás:
A biztosítandó vagyontárgyak megjelölése és bruttó értéke:
Megnevezés Bruttó érték (Ft)
Műemlék épületek 9 910 713 309,
Épületek 20 710 894 744,
Építmények 1 158 187 651,
Telkek 332 199 532,
Egyéb gépek 20 422 097 186,
Bútorok 1 314 026 377,
Műszerek 0,
Korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök 5 871 723 288,
Forgalomképes számítástechn. eszköz 0,
Ügyviteli gépek 0,
Háztartási eszközök 0,
Híradástechnikai eszközök 0,
Egyéb spec.gépek, berendezések 0,
Szemléltető eszközök 0,
Számítógép hálózat 0,
Képzőművészeti alkotások 161 319 340,
Gépjárművek 241 246 687,
Vízi jármű 0,
Muzeális kulturális javak (OMMIK) 572 564,
Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok, liszensz 1 909 871 021,
Korlátozottan forgalomképes szoftver, szellemi termék 972 383 641,
Kulturális javak (OMIKK Könyvkészlete) állományának értéke 1 400 000 000,
Készletek (készletek értéke): 120 689 790,
Összesen (bruttó) : 64 525 925 130,- Ft
Összesen nettó: 29 937 043 056,- Ft
Ajánlatkérő opcionális ajánlatot kér az Egyetemre kerülő idegen tulajdonú (gépekre, bútorokra,
műszerekre, számítástechnikai eszközökre, ügyviteli gépekre, híradástechnikai eszközökre, egyéb speciális
gépekre, berendezésekre, szemléltető eszközökre, számítógép hálózatra, képzőművészeti alkotásokra,
gépjárművekre és vízi járművekre vonatkozó biztosításra) összesen 1.000.000.000,- Ft nyilvántartási
értékig. (B opció tétel)
2. Szakmai felelősségbiztosítások
2.1 Szakmai felelősségbiztosítás I.:
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A biztosított tevékenység: az egyetem mérnöki, tervezői, műszaki- és gazdasági és egyéb szakértői,
mérnökszolgálati és kutatásfejlesztési tevékenysége.
A biztosított károk: az építő, építész, gépész, vegyész, villamos- és informatikai, természettudományi,
gazdaság- és társadalomtudományi, közlekedésmérnöki szakterületen végzett tevékenység felelőssége.
(műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves 500.000.000,- Ft , káreseményenként
100.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
2.2 Szakmai felelősségbiztosítás II.: (A opció tétel)
A biztosított tevékenység: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának tevékenysége.
A biztosított károk: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának a közbeszerzés
során végzett tevékenységének felelőssége. (műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves
10.000.000,- Ft, káreseményenként 5.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
3. Kiegészítő felelősségbiztosítások (nem ideértve a gépjárművek biztosítását): tevékenységi (elsődlegesen
oktatás, kutatás), munkáltatói, bérbeadói, szolgáltatói, környezetszennyezési felelősségbiztosítások.
(műszaki leírásban meghatározott limitek szerinti)
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítő CPV-kód: 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515300-6, 66515400-7, 66515410-0,
66516000-0, 66516400-4, 66516500-5, 66519200-3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35441444
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A VI.2.2) A módosítás okai indokló körülmények pontban leírtakon kívül a Szerződés keretében
biztosítandó vagyontárgyak szerződéskötéskor figyelembe vett értéke is módosult, a Szerződéses érték
megállapításának alapja bruttó 57.789.244.063,- Ft (2020.04.30.-i állapot szerint) volt, amely időközben,
bruttó 64.525.925.130,- Ft-ra növekedett (2022.04.20.-i állapot szerint). A vagyontárgyak értéke tehát
a Szerződésben megadott értékhez képest 11,6 %-kal növekedett (ezt a Szerződés 1. számú melléklet:
II. Műszaki leírás: „2.1. A biztosítandó vagyontárgyak megjelölése és értéke” pontban szereplő táblázat
részletesen ismerteti).
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A Szerződés alapján a biztosítandó vagyontárgyak körének, illetve értékének változását a jelen
szerződésmódosításhoz csatolt, 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.1 pontban foglalt kimutatás
tartalmazza, tételsoronként feltüntetve a beszerzések miatti növekedést, az értékcsökkenés elszámolását
és az esetleges selejtezések miatti csökkenést.
A fentiekre tekintettel a Felek a Szerződésben rögzített ingatlan vagyontárgyak körének aktualizálása,
valamint a biztosítási díj összegének a változásokkal összhangban, 10 %-kal történő megemelése
érdekében a Szerződés módosításáról döntöttek. A szerződésmódosítás tartalma:
A Szerződés 5. pontját az 5.1.1 alponttal egészítik ki: „5. Fizetési feltételek: …
5.1.1. A Biztosított által a Biztosító részére fizetendő, a szolgáltatás nyújtásának 2. évére vonatkozó
biztosítási díj összege (opció nélkül) 18 570 550,- Ft/év (azaz tizennyolcmillió –ötszázhetvenezer –
ötszázötven Forint).”
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.1 pontját törlik, és helyén az új 2.1 pont, melyet jelen
szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként csatolnak.
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.2.1 (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (továbbiakban: BME) oktatási-kutatási tevékenységét közvetlenül kiszolgáló ingatlanjai) pontban
felsoroltak közül törlésre kerülnek a következők:
&#61485; a Goldmann György téri konyha-étterem épülete;
&#61485; a Goldmann György tér 1-3. szám alatti "V/2" jelű épület (udvari területével);
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.2.1 (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (továbbiakban: BME) oktatási-kutatási tevékenységét közvetlenül kiszolgáló ingatlanjai) pont
„az egyes biztosítandó épületek szintenkénti összterületei az alábbiak:” alcím alatti felsorolásból törlésre
kerülnek a következő sorok:
"V/2" épület 13.941 9
Konyha épület (Goldmann) 4.947 2”
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.2.2 pontban (A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem oktatási-kutatási tevékenységét közvetve kiszolgáló ingatlanok) rögzített
felsorolás kiegészül a következő ingatlannal:
Balatonfüredi Tudáscentrum
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B
Helyrajzi száma: 1424/51
Az építés éve: 2022
Telek területe: teljes területe a fenti HRSZ-nek: 15582 m2, ebből földhasználati joga van a BME-nek 5930
m2-re
2019.12.23 óta
Épület összes szint területe: nettó 1893,99 m2
földszint nettó alapterülete: 1114,96 m2
emelet nettó alapterülete: 779,03 m2
Egyéb rendelkezés:
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés 5.1 pont alapján számított biztosítási díjösszeget, azaz
16 870 894,-Ft-ot (tizenhatmillió –nyolcszázhetvenezer –nyolcszázkilencvennégy Forintot) – a Szerződés
5.4 és 5.4.1 alpontokban foglaltakra is figyelemmel – Biztosított a szolgáltatás nyújtásának 2. évére a
jelen szerződésmódosítást megelőzően már maradéktalanul megfizette, így Biztosítóval szemben a jelen
szerződésmódosítás alapján csak a módosítással hatályba lépő 5.1.1. Szerződéses pontban meghatározott
díjösszeg fennmaradó részét tartozik a 2. évre vonatkozó teljesítés ellenértékeként megfizetni.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

962

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: Az egyes állami tulajdonban álló épületek bontása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 1855/2020. (XI. 26.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány egyetértett a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ létrehozása
előkészítéséhez kapcsolódóan a beruházás tervezett helyszínéül szolgáló, az állam tulajdonában és a
BME vagyonkezelésében álló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 4107/24 helyrajzi
számú, természetben a 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. szám alatti ingatlanon található, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) „V2” és „Goldmann” épületeinek
bontásával (továbbiakban: Bontás), egyúttal a Bontás előkészítésére és megvalósítására a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) jelölte ki.
A karakterkorlát miatt az indoklás ismertetésének folytatása a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33741788 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35441444 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása indokló körülmények ismertetése:
A Korm. határozat 4. pontjában a Kormány felhívta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
minisztert – hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - az MNV Zrt. útján, a
BME, valamint a szükség szerint egyéb érdekeltek együttműködésével tegye meg a Bontás előkészítéséhez
és megvalósításához szükséges intézkedéseket.
Az MNV Zrt. a 634/2021. INGÜIG számú határozatában jóváhagyta a BME és az MNV Zrt. között 2010.
március 01-jén létrejött Vagyonkezelési Szerződés módosítását, a Vagyonkezelési szerződés részlegesen
történő megszüntetésére vonatkozóan, mely érinti a 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. szám alatti
ingatlanon található BME „V2” és „Goldmann” épületet.
A bontási munkálatok megkezdésére 2021. szeptember 07-én került sor, a munkaterület - „V2” és
„Goldmann” épületet is érintő bontási munkák tervezése és kivitelezése céljából történő – átadásával, a
bontást végző Vállalkozó részére.
A fent nevezett épületek bontása miatti selejtezésén túl, a Biztosított Balatonfüredi Tudáscentrum
épületének időközben – a Szerződéskötést követően - megtörtént aktiválása, állományba vétele a
Szerződés alapján biztosított ingatlan vagyontárgyak körét állományát jelentősen befolyásolta.
A fentiekre tekintettel a Felek a korábban megkötött Biztosítási szerződést jelen 1. számú szerződés
módosítás keretében 2022. június hó 20. napjától módosítják.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (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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Budapesti Szent Ferenc Kórház (12246/2022)
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 Szent Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: 18079777241
Postai cím: Széher Út 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hostyánszki Judit
Telefon: +36 13928246
E-mail: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
Fax: +36 13927783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BSZF Kórház új „C” épületének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000156402021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215140-0
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: BSZF Kórház új „C” épületének kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215140-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher
út 73.) Hrsz.: 11062
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Budapesti Szent Ferenc Kórház új „C” épület kivitelezése
A tervezett épület nettó alapterülete 499 m2.
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Szintjei: pince, földszint, 2 emelet, + padlástér.
A pincében az új épületrészből nyílóan 200 adagos főzőkonyha kap helyet, zöldség, hús előkészítővel,
hideg konyhával, megfelelő raktározási kapacitással, valamint a földszintre felvezető étel lifttel.
A földszinten étkező kap helyet, közvetlen kertkapcsolattal.
Az első emeleten közösségi és társalgó tér és egy iroda kerül kialakításra.
A második emeleten két fürdőszobával ellátott 3 ágyas kórterem kap helyet közlekedőből nyílóan.
A harmadik emeleten üres padlástér, valamint gépészeti tér kap helyet a nyeregtetőben.
Az Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentációban
szerepelnek olyan elemek, amelyek az árazatlan költségvetésen belül a mennyiségkimutatásban nem
szerepelnek. Ezeket a beruházás-elemeket a kivitelezés jelen szakaszában, azaz a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötni tervezett szerződés keretében nem kell megvalósítani.
Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
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:
05468 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR000156402021 Rész száma: Elnevezés: BSZF Kórház új „C” épületének kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ROT-TOR Villamossági és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22776824207
Postai cím: Akácfa Utca 11-15/C
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: gyenizse.arpad@awear.hu
Telefon: +36 308668484
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: 297311472
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

966

Kiegészítő szójegyzék

45215140-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215140-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher
út 73.) Hrsz.: 11062
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Budapesti Szent Ferenc Kórház új „C” épület kivitelezése
A tervezett épület nettó alapterülete 499 m2.
Szintjei: pince, földszint, 2 emelet, + padlástér.
A pincében az új épületrészből nyílóan 200 adagos főzőkonyha kap helyet, zöldség, hús előkészítővel,
hideg konyhával, megfelelő raktározási kapacitással, valamint a földszintre felvezető étel lifttel.
A földszinten étkező kap helyet, közvetlen kertkapcsolattal.
Az első emeleten közösségi és társalgó tér és egy iroda kerül kialakításra.
A második emeleten két fürdőszobával ellátott 3 ágyas kórterem kap helyet közlekedőből nyílóan.
A harmadik emeleten üres padlástér, valamint gépészeti tér kap helyet a nyeregtetőben.
Az Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentációban
szerepelnek olyan elemek, amelyek az árazatlan költségvetésen belül a mennyiségkimutatásban nem
szerepelnek. Ezeket a beruházás-elemeket a kivitelezés jelen szakaszában, azaz a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötni tervezett szerződés keretében nem kell megvalósítani.
Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 402560652
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ROT-TOR Villamossági és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22776824207
Postai cím: Akácfa Utca 11-15/C
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: gyenizse.arpad@awear.hu
Telefon: +36 308668484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják, és a Szerződés 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Teljesítési határidő: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-os készültségi szint elérésének
és a készre jelentés) teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 480 nap. A Megrendelő
előteljesítést elfogad.”
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 Szerződésmódosítás indokolása:
A Szerződő Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.
A Szerződés megkötését követően a Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-a alapján, a 478/2020. (XI. 14.) Korm.
rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelynek keretében olyan intézkedéséket hozott a kórházakra,
így a Megrendelőre vonatkozóan is, amelynek eredményeként a Vállalkozó munkakörülményei rendkívül
nehézzé váltak.
Ennek eredményeként a COVID-19 intézkedésekből adódóan a munkaterület nehezebben volt
megközelíthető, továbbá a Megrendelő korlátozta az oda egyidejűleg beléptethető személyek számát.
Jelen pont folytatását, terjedelmi okokból, lásd a VII.1) További információk pontban!
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 402560652 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 402560652 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása (terjedelmi okokból):
A COVID-19 járvány a Vállalkozó munkáját azért is nehezítette, mert a munkások egy része folyamatosan
beteg volt, és a betegség elmúlását követően a karantén-szabályok betartásával nem léphetett a kórház
területére.
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A fenti körülményeket a Vállalkozó folyamatosan jelezte a műszaki ellenőr és a Megrendelő felé. Az ezen
körülmények okán felmerült késedelem pontos mértéke csak a vészhelyzet végével volt megítélhető. Erről
a Felek jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben a késedelem mértékét a műszaki ellenőr és a Megrendelő is
elfogadta, és megállapította, hogy a késedelem a Vállalkozónak nem felróható.
A fenti körülmények mellett a Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a konyhatechnológiát a szükséges
források hiányában 2022. évig nem tudta megrendelni, így – figyelemmel a közbeszerzési eljárás
időigényére is – annak a szállítása bizonyosan túlnyúlik a teljesítési véghatáridőn, ami a kész épület
esetében egyes falelemek visszabontását feltételezi. Ez jelentős többletköltséggel járna, így a Megrendelő
elrendelte ezen munkanemek felfüggesztését. A Felek rögzítik, hogy a munkák felfüggesztése a Ptk. 6:156.
§ (2) bekezdése alkalmazásában megrendelői, azaz jogosulti késedelemnek minősül.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés
- a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 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.”
A Felek rögzítik, hogy a módosítást szükségessé tevő körülményeket, azaz a koronavírus járvány miatt
szükséges vészhelyzet kihirdetését, illetőleg az annak következtében szükséges intézkedéseket, és a
járványnak a Vállalkozó szakemberei körében történő terjedését a Megrendelő kellő gondossággal eljárva
sem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis az továbbra
is új Kórház épület építésére irányuló szerződés, és a szerződés szerinti ellenérték nem változik. Ennek
megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények fennállnak.
A T. Hatóság által 2022.06.14. napján kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltakra válaszul az
Ajánlatkérő képviseletében nyilatkozunk, hogy a VI.2.1) pontban megadott dátumot (2022.03.08.)
ellenőriztük, azon nem kívánunk módosítani.
Tájékoztatjuk továbbá a T. Hatóságot, hogy AK a hirdetmény-ellenőrzési díj átutalásáról 2022.06.14.
napján gondoskodott.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Feked Község Önkormányzat (12997/2022)
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: Feked Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15333777202
Postai cím: Fő Utca 5 2
Város: Feked
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tillmann Péter
Telefon: +36 69345106
E-mail: fekedhivatal@gmail.com
Fax: +36 69345106
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.feked.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.feked.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés kivitelezése Fekeden
Hivatkozási szám: EKR001595132021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252100-9
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: Szennyvízkezelés kivitelezése Fekeden
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7724 Feked Község közigazgatási területe: 74, 321/2, 67/2, 322/16,
67/1, 69, 68/1, 08, 06/10, 38/2, 2, 321/1, 280/4 es 275/1 hrsz.-u ingatlanokon.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A teljes mennyiségek részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza. A főbb mennyiségeket lásd a felhívás II.1.4.) pontjában.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

970

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 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 Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégezni, a közbeszerzési dokumentumokban
szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beruházás helyszíne közterületen van,
így bármikor megtekinthető!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (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: VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04445 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001595132021 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelés kivitelezése Fekeden
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
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V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14530603217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL) www.aliscabau.hu
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287890184
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):

45252100-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7724 Feked Község közigazgatási területe: 74, 321/2, 67/2, 322/16,
67/1, 69, 68/1, 08, 06/10, 38/2, 2, 321/1, 280/4 es 275/1 hrsz.-u ingatlanokon.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A teljes mennyiségek részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza. A főbb mennyiségeket lásd a felhívás II.1.4.) pontjában.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 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 Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
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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.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégezni, a közbeszerzési dokumentumokban
szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beruházás helyszíne közterületen van,
így bármikor megtekinthető!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287890184
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14530603217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL) www.aliscabau.hu
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a fentiekre tekintettel, a 2022. február 28. napján megkötött szerződésük műszaki tartalmát az
1. pontban részletezett okok miatt módosítják, és a tervezett technológiai épület alaplemez felső síkját
(+/-0,00m szint) 189,25mBf szintről 191,05mBf megemelik.
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 munkaterület átadását követően, 2022. március 9. napján a Kivitelező
megkezdte a projekt előkészítő, feltáró munkákat. A tervezett szennyvíztelep területén (06/10.hrsz) a
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munkaterületet a fáktól, bozóttól megtisztította a Kivitelező. A feltárást követően észlelte a Kivitelező,
hogy a talajvízszint extrém magasan helyezkedik el (terepszint alatt kb. 40cm-rel van a nyugalmi
talajvízszint), ami a kivitelezést követően veszélyeztetné az üzembiztonságot.
A fentiek miatt a Kivitelező egyeztetést kezdeményezett a Megrendelővel. Az egyeztetés eredményeként
a felek megegyeztek abban, hogy a tervezett technológiai épület alaplemez felső síkját (+/-0,00m szint)
189,25mBf szintről 191,05mBf megemelésére kerül, és így a változtatás az egész épület talajvíz terhelését
csökkentené, megakadályozná annak elöntést, ami hosszú távon is kedvezőbb élettartamot biztosít a
műtárgynak, és jelentősen csökkentené az üzemeltetési zavarok későbbi kockázatát.
Folytatás a VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 287890184 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 287890184 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pont folytatása:
A Felek mind a műszaki ellenőrrel, mind a tervezővel egyeztettek. A Kivitelező megküldte a
Megrendelőnek a változtatási javaslatát és az elmaradó tételek és műszaki tartalom változás miatt
bekerülő új tételek kimutatására vonatkozó költségvetését, azzal, hogy többletköltségeket nem kíván
érvényesíteni, és jelezte, hogy teljesítési határidő módosítást nem kér a változások miatt. A Műszaki
ellenőri szervezet nyilatkozatában a változtatási javaslattal és a műszaki tartalom változással (elmaradó/új
munkatételek) egyetértett, azokat jóváhagyta.
Ez a változás maga után vonta az építési engedélyezési terv módosítását és azt megelőzően a
településképi véleményezési eljárás újbóli lefolytatását. Az építési engedélyezési terv módosítását a
Megrendelő a településképi véleményezési határozatával is elfogadta. A Baranya Megyei Kormányhivatal
2022. május 20. napján kiadott határozatával módosította az építési engedély határozatot. A határozat
2022. május 20. napján lett végleges.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Jászberény Városi Önkormányzat (13034/2022)
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: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732671216
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18. 1.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505746
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszbereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszbereny.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Állat- és Növénykert fejlesztése.
Hivatkozási szám: EKR000865102021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Állat- és Növénykert fejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jászberény Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
„Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által”
című TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült. A projekt

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

975

keretében az Önkormányzat valósít meg turisztikai fejlesztést a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A
projekt megvalósítási helyszíne az állatkert területe, amely 5100 Jászberény, Fémnyomó út 3. szám alatt
található.
Az állatkert területén az állatbemutató helyek (kajmán és aligátor teknős „kifutó és medence” építés,
vidra kifutó és medence, dám kifutó, papagáj röpde, lajhár maki kifutó) és a kiszolgáló infrastruktúra működés feltételeit biztosító felújítások- (a belső utak felújítása 2561 m2 térkő és 1410 m2 aszfalt, belső
villamos áram hálózat felújítása, a vízvezeték hálózat fejlesztése és a meglévő rekonstrukciója 1239 m, a
hűtőkamrák cseréje, a pénztár és információs pont építése hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel 48,7 m2)
fejlesztésére kerül sor.
A kivitelező további feladatainak részletes ismertetését a Műszaki leírások, valamint a jogerős építési
engedélyek, kiviteli tervek, szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17949 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Állat- és Növénykert fejlesztése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 320247625
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):

45233142-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jászberény Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
„Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által”
című TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült. A projekt
keretében az Önkormányzat valósít meg turisztikai fejlesztést a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A
projekt megvalósítási helyszíne az állatkert területe, amely 5100 Jászberény, Fémnyomó út 3. szám alatt
található.
Az állatkert területén az állatbemutató helyek (kajmán és aligátor teknős „kifutó és medence” építés,
vidra kifutó és medence, dám kifutó, papagáj röpde, lajhár maki kifutó) és a kiszolgáló infrastruktúra működés feltételeit biztosító felújítások- (a belső utak felújítása 2561 m2 térkő és 1410 m2 aszfalt, belső
villamos áram hálózat felújítása, a vízvezeték hálózat fejlesztése és a meglévő rekonstrukciója 1239 m, a
hűtőkamrák cseréje, a pénztár és információs pont építése hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel 48,7 m2)
fejlesztésére kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/09/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 342226026
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. A japán makákó és az alpaka kifutó közti gyalogjárda szakaszt szegélyező fák csonkítása vált
szükségessé.
2. A „vadrész”-en, azaz a halászmacska és a mosdó közötti szakaszon az ott található 11 db kifutó kapcsán
tervezett vízbekötések, az ottani közműállapotok miatt csak vízaknák (7 db) kialakításával lehetségesek.
3. A „vadrész”-en a járdalapok bontása eredetileg csak a tervezett közműnyomvonalban történt volna,
viszont az ott feltárt jelentős mennyiségű, jelöletlen közművek okán az egész részt szükséges volt feltárni,
elbontani. A járdalapok felbontása során derül ki, hogy az egész rész alépítménye nem megfelelő: kb.
30-40 cm homokos kavics, ennek egy része helyett szükséges 10 cm Ckt réteg kialakítása. E mellett a
felszedett járdalapok egy része – valószínűleg korából fakadóan - , az óvatos bontás ellenére is szétesett,
így azok visszaépítése nem lehetséges, ezek pótlása szükséges.
4. A vízimadarak és a mosómedve közötti, hídra vezető szakaszon található meglévő lépcső újjáépítése
nem része a projektnek, azonban annak műszaki állapota nem megfelelő, állaga balesetveszélyes, ezért
szükséges annak átépítése.
5. A bejárat kialakítása kapcsán szükséges volt az eredeti tervek átalakítása a terepadottságokból
kifolyólag és szükségessé vált mintegy 40 méter támfal és kapcsolódó térköves rész és korlát kialakítása.
6. Az előző ponthoz kapcsolódóan az új bejáratnál szükségessé vált 69 m2 sárga térkő lerakása,
kapcsolódó szegélyezéssel.
7. A teljes akadálymentesítés miatt több helyen szükségessé vált a meglévő kiemelt szegélyek cseréje
süllyesztett szegélyre.
8. Sajnos az állatorvosi helyiség, ahová az új fagyasztókamra kerül, nem vízszintes és van egy központi
összefolyó a helyiségben. Ezek a berendezett orvosi rendelő esetében nem voltak láthatóak, így a meglévő
aljzat burkolatot szükséges kiegyenlíteni.
9. 10 db kifutó esetében csak vízbeállás szerepelt a terveken, ledugózott kivitelben. Mivel azonban ezek
kifutókon belüliek, így ezek ebben a formában veszélyeztethetik az állatokat és azokat szükséges volt
végleges szaniterezéssel ellátni.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

978

10. A járda-, és útépítési munkák során előre nem látható módon szükséges volt lebontani a kifutók
mellett található látogatói kerítéseket. Ezek helyreállítása szükséges 447 méteren, az állatkert üzemszerű
működéséhez.
11. A járdaépítési munkák során az új szintek kialakítása kapcsán nem volt lehetséges biztonsággal
meghagyni a meglévő betekintő ablakokhoz vezető, megmaradó járdaszakaszokat, mivel azok ez által
balesetveszélyessé váltak. A betekintő ablakok cseréje szerepelt a vállalások között, azonban további
üvegpótlások váltak szükségessé.
A kivitelezés során bebizonyosodott, hogy a projekt műszaki tartalmának változtatása szükséges a
szerződésmódosítás alátámasztásaként mellékelt pótmunka összesítő szerint. A felsorolt pótmunkák
elrendelését előre nem látható körülmények tették szükségessé, a pótmunkák kivitelezése
elengedhetetlen a pályázatban megvalósuló fejlesztések rendeltetésszerű használatához.
A fentiekre tekintettel a Megrendelő a felmerült pótmunkák elvégzésére vonatkozóan ajánlatot kért a
Vállalkozótól. Vállalkozó 2022.04.04-én, és 2022.05.17-én megadta ajánlatát. A benyújtott ajánlat szerint a
pótmunkák ellenértéke összesen:
• nettó 21.978.401 Ft, azaz bruttó 27.912.569 Ft.
2.2. A Szerződés 5.2. pontjában foglaltak alapján a teljesítés végső határideje a szerződés
hatálybalépésétől számított 9 hónap, de legkésőbb 2022. május 31. A Papagájház és röpde, valamint
a Vidramendence projektelemek tekintetében közölt akadályközlés és építési engedély módosítás
időigénye miatt a kivitelezés eredeti ütemezése nem tartható. Mindezek alapján a Szerződés 5.2.
pontjában rögzített teljesítés végső határidejének módosítása szükséges az alábbiak szerint:
• A teljesítés végső határideje 2022. július 31.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezés során bebizonyosodott, hogy a projekt műszaki tartalmának
változtatása szükséges a szerződésmódosítás alátámasztásaként mellékelt pótmunka összesítő szerint.
A felsorolt pótmunkák elrendelését előre nem látható körülmények tették szükségessé, a pótmunkák
kivitelezése elengedhetetlen a pályázatban megvalósuló fejlesztések rendeltetésszerű használatához.
A Papagájház és röpde, valamint a Vidramendence projektelemek tekintetében közölt akadályközlés
és építési engedély módosítás időigénye miatt a kivitelezés eredeti ütemezése nem tartható. Mindezek
alapján a Szerződés 5.2. pontjában rögzített teljesítés végső határidejének módosítása volt szükséges.
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: 320247625 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 342226026 Pénznem: HUF
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VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (12701/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar 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: Pinczel Petra
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MATE Tisztítószerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001699142021
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: MATE - Tisztítószerek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33760000-5

További tárgyak:

39224000-8

Kiegészítő szójegyzék

39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A MATE székhelyei, telephelyei és működési helyei.
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretszerződés keretében különféle tisztítószer, takarítóeszközök
és higiéniai és egyéb papíráruk szállítása Ajánlatkérő részére a közbeszerzési dokumentációban
részletezettek szerint , egyedi megrendelések alapján.
Ajánlatkérő a 45 000 000,-Ft + ÁFA keretösszeg 100 %-ának lehívására vállal kötelezettséget azzal, hogy a
keretösszeg lehívására az ajánlatban megadott egységárakon kerül sor.
A beszerezni kívánt termékek és a mennyiségek tájékoztató jelleggel 12 hónap időtartamra (részletes
meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban):
Papíráru (mennyiségi egység/mennyiség): Ipari törlőpapír tekercs 120; Ipari törlőpapír tekercs 120;
Kartondoboz darab 360; Kartondoboz darab 360 Kartondoboz darab 360; Kartondoboz darab 360;
Kartondoboz darab 360; Kartondoboz darab 360; Kéztörlő zsugor 360; Kéztörlő csomag 53; Kéztörlő
csomag 322, Kéztörlő karton 46; Kéztörlő karton 113; Kéztörlőtartó darab 11; Konyhai törlő csomag 1153
Konyhai törlő csomag 232; Konyhai törlő karton 197; Lebomló elviteles doboz csomag 720; Lebomló
elviteles hamburgeres doboz csomag 360; Lebomló evőkanál csomag 360, Lebomló kiskanál csomag 360;
Lebomló lapostányér (Süteményes) csomag 360, Lebomló levestartó csomag 360; Lebomló pohár csomag
1200,Lebomló szívószál csomag 120; Lebomló tető levestartókhoz csomag 360, Lebomló tető pohárhoz
csomag 480; Lebomló cukornád mélytányér csomag 1200, Papírzacskó csomag 120; Papírzacskó csomag
120; Papírzacskó csomag 120; Papírzacskó csomag 24; Papírzacskó csomag 18; Papírzacskó csomag 36;
Papírzacskó csomag 36; Papírzsebkendő csomag 37; Szalvéta csomag 20; Szalvéta csomag 60; Szalvéta
csomag 52; Tasak csomag 12; Toalettpapír csomag 310; Toalettpapír csomag 101; Toalettpapír csomag
763; Toalettpapír csomag 205;Toalettpapír csomag 270; V-hajtogatott kéztörlő csomag 120; Z hajtogatott
kéztörlő karton 97; Z-hajtogatott kéztörlő karton 91; Z-hajtogatott kéztörlő karton 29
Tisztítóeszköz (mennyiségi egység/mennyiség): Ablaklehúzó darab 8; Alufólia darab 139; Alufólia darab
18 ;Autómosó kefe darab 22; Betonseprű nyéllel 100 cm darab 24; Betonseprű nyéllel 40 cm darab 24;
Betonseprű nyéllel 60 cm darab 24; Betonseprű nyéllel 80 cm darab 24, Cirokseprű darab 128; Ecset darab
18; Ecset darab 18; Ecset darab 18; Edénymosó kefe darab 18; Érintés mentes kézfertőtlenítő adagoló
állvánnyal darab 12; Érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló darab 18; Felmosó kefe darab 7; Felmosó nyél
darab 12; Felmosó ruha darab 19; Felmosó vödör darab 5; Felmosófej darab 52; Felmosófej mop darab
54, Felmosószett klt 94, Fém nyél darab 62, Fémdörzsi csomag 30; Frissentartó fólia darab 36; Frissentartó
fólia darab 18; Gumikesztyű doboz 36; Gumikesztyű doboz 240; Gumikesztyű doboz 36; Gumikesztyű
doboz 240; Gumikesztyű doboz 24; Gumikesztyű pár 42; Gumikesztyű pár 259; Gumikesztyű pár 142;
Gumikesztyű pár 108; Gyökérkefe, súrolókefe darab 38
Háztartási vatta csomag 24; Hulladékgyűjtő 110 L tekercs 600; Hulladékgyűjtő 135 L tekercs 614;
hulladékgyűjtő 160 L tekercs 372 ; Hulladékgyűjtő 200 L tekercs 131; Hulladékgyűjtő 25 L tekercs 875;
Hulladékgyűjtő 28 L tekercs 800; Hulladékgyűjtő 40 L tekercs 47, Hulladékgyűjtő 60 L tekercs 360 ;
Hulladékgyűjtő 60 L tekercs 342; Hulladékgyűjtő 65 L tekercs 404; Hulladékgyűjtő 80 L tekercs 119;
Hulladékgyűjtő 90 L tekercs 626; Kémcső mosókefe darab 12; Kémcső mosókefe darab 18;Kerti seprőfej
darab 36 ;Konyharuha csomag 7; Körömkefe darab 37; Mastermop darab 17
Mikroszálas törlőkendő darab 253; Mop darab 60, Mop darab 71; Mopfej darab 208, Mosogató szivacs
darab 19; Mosogató szivacs csomag 134, Mosogató szivacs csomag 348; Mosogatókendő csomag 302,
Mosogatókesztyű pár 24; Mosogatókesztyű pár 41; Mosogatókesztyű pár 12; Mosogatókesztyű pár 65;
Műanyag lapát darab 89; Pamutfej darab 175; Partvis darab 228; Partvis nyél darab 173; Pókhálózó kefe
darab 35; Pókhálózó fej darab 26; Portörlő ruha darab 326; Sittes zsák tekercs 72; Sittes zsák tekercs 36;
Szájmaszk darab 1296; Szájmaszk darab 72; Szappan, gél adagoló darab 30; Szemetes darab 12, Szemetes
darab 12; Szemetes darab 12; Szemetes darab 8; Szemetes darab 10; Szemetes darab 6; Szemetes
lapát + kefe darab 13; Szemetes lapát nyeles darab 12, Táblaszivacs darab 47; Takarófólia csomag 62;
Teleszkópos nyél darab 98; Törlőkendő csomag 272; Törlőkendő csomag darab 41; Üvegmosó kefe darab
30; Üvegmosó kefe darab 18; Vesszőseprű darab 59; Vödör darab 64; Vödör darab 72; Vödör darab 5; WC
kefe tartóval darab 360, WC papír adagoló darab 10; WC pumpa darab 12; Zsebes MOP garnitúra garnitúra
2
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Tisztítószer (mennyiségi egység/mennyiség): Ablak- és felülettisztítószer darab 56; Ablaktisztító darab
326,Ablaktisztítókanna30, Általános tisztító-és felmosó folyadék darab 29; Antibakteriális tisztító darab 26;
Antibakteriális törlőkendő csomag 20; Bútorápoló darab 22; Darázsirtódarab134; Desztillált víz darab 7;
Ecet darab 144; Ecet darab 322
Fehérítőszer darab 113; Fekete gumiszennyeződés eltávolító darab 18; Fémtisztítódarab36;
Fertőtlenítőszer kanna 41; Fertőtlenítőszer darab 96, Fertőtlenítőszerdarab 1206; Fertőtlenítőszer kanna
12; Folttisztító darab 12; Folyékony mosószer kanna 97; Folyékony súrolószer darab 52; Folyékony
szappankanna166, Folyékony Szappan darab 18; Folyékony szappan, pumpás darab 619, Gépi
mosogató gél darab 18; Gépi mosogatószer kanna 6; Gépi öblítőszer darab18; Gépi öblítőszer kanna 6;
Hangyairtó csalétek darab 60, Hypo kanna 55, Hypo darab 2911; Hypo kanna 18, Hypo kanna 6, Időszakos
szanitertisztító darab 60; Kézbalzsam darab 137; Kézfertőtlenítő gél darab 30; Kézfertőtlenítő géldarab12,
Kézfertőtlenítő kéztisztító szappan darab 24; Kézilabda viasz eltávolítódarab 6; Kéztisztító darab 271,
Lefolyótisztító darab 55, Légfrissítő darab 272; Légy- és szúnyogirtó darab 103, Mély-és alaptisztító kanna
13; Mélytisztítószer érzékeny padlókhoz kanna 24; Mosogató só darab 20, Mosogatógép tabletta doboz
12; Mosogatószer darab 263; Mosogatószer kanna 122; Mosogatószer darab 54;
Folyt.II.2.13. pontban.
(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:
07364 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MATE - Tisztítószerek beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: FM Shop24 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23887408242
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: info@fmshop024.hu
Telefon: +36 704669484
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: 45000000
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):

39830000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

33760000-5

További tárgyak:

39224000-8

Kiegészítő szójegyzék

39830000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A MATE székhelyei, telephelyei és működési helyei.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretszerződés keretében különféle tisztítószer, takarítóeszközök
és higiéniai és egyéb papíráruk szállítása Ajánlatkérő részére a közbeszerzési dokumentációban
részletezettek szerint , egyedi megrendelések alapján.
Ajánlatkérő a 45 000 000,-Ft + ÁFA keretösszeg 100 %-ának lehívására vállal kötelezettséget azzal, hogy a
keretösszeg lehívására az ajánlatban megadott egységárakon kerül sor.
A beszerezni kívánt termékek és a mennyiségek tájékoztató jelleggel 12 hónap időtartamra (részletes
meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban):
Papíráru (mennyiségi egység/mennyiség): Ipari törlőpapír tekercs 120; Ipari törlőpapír tekercs 120;
Kartondoboz darab 360; Kartondoboz darab 360 Kartondoboz darab 360; Kartondoboz darab 360;
Kartondoboz darab 360; Kartondoboz darab 360; Kéztörlő zsugor 360; Kéztörlő csomag 53; Kéztörlő
csomag 322, Kéztörlő karton 46; Kéztörlő karton 113; Kéztörlőtartó darab 11; Konyhai törlő csomag 1153
Konyhai törlő csomag 232; Konyhai törlő karton 197; Lebomló elviteles doboz csomag 720; Lebomló
elviteles hamburgeres doboz csomag 360; Lebomló evőkanál csomag 360, Lebomló kiskanál csomag 360;
Lebomló lapostányér (Süteményes) csomag 360, Lebomló levestartó csomag 360; Lebomló pohár csomag
1200,Lebomló szívószál csomag 120; Lebomló tető levestartókhoz csomag 360, Lebomló tető pohárhoz
csomag 480; Lebomló cukornád mélytányér csomag 1200, Papírzacskó csomag 120; Papírzacskó csomag
120; Papírzacskó csomag 120; Papírzacskó csomag 24; Papírzacskó csomag 18; Papírzacskó csomag 36;
Papírzacskó csomag 36; Papírzsebkendő csomag 37; Szalvéta csomag 20; Szalvéta csomag 60; Szalvéta
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csomag 52; Tasak csomag 12; Toalettpapír csomag 310; Toalettpapír csomag 101; Toalettpapír csomag
763; Toalettpapír csomag 205;Toalettpapír csomag 270; V-hajtogatott kéztörlő csomag 120; Z hajtogatott
kéztörlő karton 97; Z-hajtogatott kéztörlő karton 91; Z-hajtogatott kéztörlő karton 29
Tisztítóeszköz (mennyiségi egység/mennyiség): Ablaklehúzó darab 8; Alufólia darab 139; Alufólia darab
18 ;Autómosó kefe darab 22; Betonseprű nyéllel 100 cm darab 24; Betonseprű nyéllel 40 cm darab 24;
Betonseprű nyéllel 60 cm darab 24; Betonseprű nyéllel 80 cm darab 24, Cirokseprű darab 128; Ecset darab
18; Ecset darab 18; Ecset darab 18; Edénymosó kefe darab 18; Érintés mentes kézfertőtlenítő adagoló
állvánnyal darab 12; Érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló darab 18; Felmosó kefe darab 7; Felmosó nyél
darab 12; Felmosó ruha darab 19; Felmosó vödör darab 5; Felmosófej darab 52; Felmosófej mop darab
54, Felmosószett klt 94, Fém nyél darab 62, Fémdörzsi csomag 30; Frissentartó fólia darab 36; Frissentartó
fólia darab 18; Gumikesztyű doboz 36; Gumikesztyű doboz 240; Gumikesztyű doboz 36; Gumikesztyű
doboz 240; Gumikesztyű doboz 24; Gumikesztyű pár 42; Gumikesztyű pár 259; Gumikesztyű pár 142;
Gumikesztyű pár 108; Gyökérkefe, súrolókefe darab 38
Háztartási vatta csomag 24; Hulladékgyűjtő 110 L tekercs 600; Hulladékgyűjtő 135 L tekercs 614;
hulladékgyűjtő 160 L tekercs 372 ; Hulladékgyűjtő 200 L tekercs 131; Hulladékgyűjtő 25 L tekercs 875;
Hulladékgyűjtő 28 L tekercs 800; Hulladékgyűjtő 40 L tekercs 47, Hulladékgyűjtő 60 L tekercs 360 ;
Hulladékgyűjtő 60 L tekercs 342; Hulladékgyűjtő 65 L tekercs 404; Hulladékgyűjtő 80 L tekercs 119;
Hulladékgyűjtő 90 L tekercs 626; Kémcső mosókefe darab 12; Kémcső mosókefe darab 18;Kerti seprőfej
darab 36 ;Konyharuha csomag 7; Körömkefe darab 37; Mastermop darab 17
Mikroszálas törlőkendő darab 253; Mop darab 60, Mop darab 71; Mopfej darab 208, Mosogató szivacs
darab 19; Mosogató szivacs csomag 134, Mosogató szivacs csomag 348; Mosogatókendő csomag 302,
Mosogatókesztyű pár 24; Mosogatókesztyű pár 41; Mosogatókesztyű pár 12; Mosogatókesztyű pár 65;
Műanyag lapát darab 89; Pamutfej darab 175; Partvis darab 228; Partvis nyél darab 173; Pókhálózó kefe
darab 35; Pókhálózó fej darab 26; Portörlő ruha darab 326; Sittes zsák tekercs 72; Sittes zsák tekercs 36;
Szájmaszk darab 1296; Szájmaszk darab 72; Szappan, gél adagoló darab 30; Szemetes darab 12, Szemetes
darab 12; Szemetes darab 12; Szemetes darab 8; Szemetes darab 10; Szemetes darab 6; Szemetes
lapát + kefe darab 13; Szemetes lapát nyeles darab 12, Táblaszivacs darab 47; Takarófólia csomag 62;
Teleszkópos nyél darab 98; Törlőkendő csomag 272; Törlőkendő csomag darab 41; Üvegmosó kefe darab
30; Üvegmosó kefe darab 18; Vesszőseprű darab 59; Vödör darab 64; Vödör darab 72; Vödör darab 5; WC
kefe tartóval darab 360, WC papír adagoló darab 10; WC pumpa darab 12; Zsebes MOP garnitúra garnitúra
2
Tisztítószer (mennyiségi egység/mennyiség): Ablak- és felülettisztítószer darab 56; Ablaktisztító darab
326,Ablaktisztítókanna30, Általános tisztító-és felmosó folyadék darab 29; Antibakteriális tisztító darab 26;
Antibakteriális törlőkendő csomag 20; Bútorápoló darab 22; Darázsirtódarab134; Desztillált víz darab 7;
Ecet darab 144; Ecet darab 322
Fehérítőszer darab 113; Fekete gumiszennyeződés eltávolító darab 18; Fémtisztítódarab36;
Fertőtlenítőszer kanna 41; Fertőtlenítőszer darab 96, Fertőtlenítőszerdarab 1206; Fertőtlenítőszer kanna
12; Folttisztító darab 12; Folyékony mosószer kanna 97; Folyékony súrolószer darab 52; Folyékony
szappankanna166, Folyékony Szappan darab 18; Folyékony szappan, pumpás darab 619, Gépi
mosogató gél darab 18; Gépi mosogatószer kanna 6; Gépi öblítőszer darab18; Gépi öblítőszer kanna 6;
Hangyairtó csalétek darab 60, Hypo kanna 55, Hypo darab 2911; Hypo kanna 18, Hypo kanna 6, Időszakos
szanitertisztító darab 60; Kézbalzsam darab 137; Kézfertőtlenítő gél darab 30; Kézfertőtlenítő géldarab12,
Kézfertőtlenítő kéztisztító szappan darab 24; Kézilabda viasz eltávolítódarab 6; Kéztisztító darab 271,
Lefolyótisztító darab 55, Légfrissítő darab 272; Légy- és szúnyogirtó darab 103, Mély-és alaptisztító kanna
13; Mélytisztítószer érzékeny padlókhoz kanna 24; Mosogató só darab 20, Mosogatógép tabletta doboz
12; Mosogatószer darab 263; Mosogatószer kanna 122; Mosogatószer darab 54;
Folyt.II.2.13. pontban.
(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:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FM Shop24 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23887408242
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: info@fmshop024.hu
Telefon: +36 704669484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek között létrejött szerződésmódosítás szerint:
7.) Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 1. számú melléklete (Ártáblázat) helyébe a jelen szerződés
módosításhoz csatolt „Ártáblázat- 1. számú módosítás” melléklet lép. Az „Ártáblázat- 1. számú módosítás”
melléklet rögzíti az egyes termékek tekintetében érvényesítésre kerülő áremelés %-os mértékét. Az
„Ártáblázat- 1. számú módosítás” mellékletben rögzített árak jelen szerződés módosítás hatályba
lépésének napját követően Vevő által leadott megrendelések esetében alkalmazandóak.
8.) Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 7. fejezetét (Vis maior) az alábbi új 7.8. ponttal egészítik ki:
„7.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Keretszerződés tárgyát képező termékeket érintően
vis maior helyzetből eredően, illetve azzal összefüggésben előre nem látható, az észszerű és az Eladó
Árajánlatának benyújtásakor előre nem kalkulálható gazdasági kockázatot meghaladó mértékű drágulás
következik be, mely akadályozza vagy ellehetetleníti a Keretszerződés Eladó Árajánlatában foglalt árakkal
történő teljesítését, a Felek az alábbiak szerint járnak el.
7.8.1. Az Eladó köteles írásban megjelölni a hivatkozási alapul szolgáló vis maior helyzetet és indokolni,
igazolni a vis maior helyzetnek a Keretszerződés tárgyát képező termékek árára gyakorolt hatását.
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7.8.2. A Vevő az Eladó nyilatkozata és benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a Kbt. 141. §
(4) bekezdésének c) pontja szerinti feltételek fennállnak-e.
7.8.3.Amennyiben a Felek már érvényesítettek vis maior helyzetből eredően áremelést, a Vevő az újabb
árfelülvizsgálat során megvizsgálja a már érvényesített áremelések időpontjához képest bekövetkezett
további változások okait és mértékét. Erre tekintettel az Eladó köteles a 7.8.1. pontban megjelölt
nyilatkozataiban ezen indokokra, körülményekre is kitérni.
7.8.4. Amennyiben a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti feltételek fennállása igazolt, a Felek
a Keretszerződés mellékletét képező, aktuálisan hatályos Ártáblázatot az alátámasztott és a Kbt. 141.
§ (4) bekezdésének cc) pontjának is megfelelő mértékben az érintett termékek tekintetében közös
megegyezéssel módosítják. A módosított Ártáblázaton a Felek jelölik annak hatályba lépésének dátumát,
valamint azt képviselőik aláírásukkal jóváhagyják. A módosított Ártáblázat az abban megjelölt időponttól
hatályos. A módosított árakat első alkalommal az Eladó a módosított Ártáblázat hatályba lépésének
napját követően Vevő által leadott megrendelések esetében érvényesítheti. A módosított árak mindaddig
hatályban maradnak, amíg az azokat megalapozó, vis maior helyzetből eredő körülmények változatlanul
fennállnak és az árak felülvizsgálatára (módosításra) nem kerül sor.
7.8.5. Amennyiben a Keretszerződés hatálya alatt az áremeléssel érintett termékek tekintetében a vis
maior helyzettel összefüggésben előre nem tervezhető árcsökkenés következik be (azaz a vis maior
helyzetből eredő, áremelést kiváltó hatások mérséklődnek vagy megszűnnek), akkor az Eladó ezt köteles
a Vevőnek írásban bejelenteni. Vevő is jogosult kezdeményezni ezen okból az árak felülvizsgálatát
Eladónál, amennyiben a rendelkezésére álló adatok alapján ez megalapozott lehet. A Felek ez esetben az
árfelülvizsgálat tekintetében a fenti rendelkezések megfelelő alkalmazásával járnak el.”
9.) Felek továbbá jelen szerződés módosítással átvezetik a Keretszerződésen az FM Shop24 Korlátolt
Felelősségű Tásaság képviselőjének személyét és a bankszámlaszámát érintő adatváltozást is, mely a
Keretszerződés 8.2. pontja alapján nem minősül szerződés módosítás körébe eső változásnak. Az FM
Shop24 Korlátolt Felelősségű Társaság aktuális adatait jelen szerződés módosítás rögzíti.
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: - Az Ukrajnában kitört háború hatásaként jelentős alapanyag és nyersanyagár
emelkedés következett be. A fa testű termékek alapanyaga szinte teljes egészében Ukrajnából számazik, a
háború beszerzési hiányt és áremelkedést idézett elő ezen termékek esetében. Szintén a háború közvetlen
hatásaként a jelentős energia és szállítási ár növekedés miatt a tisztítószerek gyártói a listaáraikat emelni
voltak kénytelenek. A műanyag tartalmú eszközök kőolaj származékból készülnek, melyeknek az ára
szintén ugrásszerűen megnőtt.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45000000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pont folytatása:
- A feladatok ellátásához szükséges alapanyagárak beszerzési ára és a gyártósorok üzemeltetési költségei
is emelkedést mutatnak.
A Keretszerződés tárgyát képező termékek tekintetében a fentiek szerint olyan nem várt áremelkedés
következett be, mely kikerülhetetlen költségnövekedést okozott. A Keretszerződés gazdasági egyensúlya
olyan mértékben felborult, mely az Eladók pénzügyi teljesítőképességét próbára teszi és aránytalan
megterheléssel jár, így a hivatkozott körülmények.
A szerződésmódosítás 5. pontjában Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt
szerződés módosítási feltételek a Keretszerződés tekintetében fennállnak az alábbiak szerint:
5.1. Eladók a közbeszerzési eljárásban 2022. február 16. napján nyújtották be ajánlatukat, mely alapján
2022. április 5. napján a Keretszerződés megkötésre került. Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus
2022. február 24. napján vette kezdetét, így sem a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem az
eljárás megindításakor, sem az Árajánlat benyújtásának időpontjában a Felek által nem volt előrelátható.
A Keretszerződés megkötésének időpontjában a háború ugyan már kitört, azonban még ekkor sem
voltak mindazon hatások és azok mértéke előreláthatóak, melyek az Ukrajnából származó alapanyagok
hiányából, valamint egyéb, a háborúval közvetlen összefüggésben álló hatásokból (pl. energiaárak
drasztikus emelkedése) erednek, illetve ezekkel szoros összefüggésben alakultak ki, mivel ezen hatások
április végén- 2022. május hónapban jelentkeztek a beszerzési árakban. Ennek alapján sem az Eladó, sem
a Vevő által előre nem látható mértékű árváltozás következett be egyes termékek körében, mellyel a Felek
kellő gondossággal eljárva sem számolhattak. [Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja].
5.2. A módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, mivel annak tárgya és a
termékek műszaki tartalma tekintetében változásra nem kerül sor, a módosítás az egyes termékek
vételárát érinti. [Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontja].
5.3. A vis maior helyzet esetére az árak felülvizsgálati rendjének a Keretszerződésbe történő beemelése
szintén az ukrajnai háborúra, mint vis maior helyzetre visszavezethető okból merül fel, így ennek
szükségességével a Vevő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondosság mellett sem
számolhatott. Ez a módosítás szintén nem érinti a szerződés általános jellegét. [Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)
és cb) pontja].
5.4. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az 50 %-ot, mivel:
- a Keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg nem módosul;
- a termékek árváltozása egy esetben sem éri el az 50%-os mértéket. Ez egyes termékeket érintő árváltozás
mértékét jelen szerződés módosítás melléklete rögzíti.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontja és a Kbt. 141. § (5) bekezdése].
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

988

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (12886/2022)
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: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
Telefon: +36 46512700
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SPORTPARK KIALAKÍTÁSA II
Hivatkozási szám: EKR001293652021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112710-5
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: SPORTPARK KIALAKÍTÁSA II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

43325000-7

További tárgyak:

45111000-8
45112710-5
45112723-9

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pálosok parkja, hrsz: 30519/92, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér
(hrsz: 30519/92, 30529)
A közbeszerzés mennyisége: Sportpark kialakítása
A 30519/92 hrsz-on nyilvántartott 60561 m2 Pálosok parkja területén a meglévő parkbútorok elbontása
és (részleges) cseréje, valamint sportpark kialakítása, azaz kültéri felnőtt fitnesz eszközök telepítése valósul
meg.
Elbontásra kerül:
&#61485; Meglévő padok bontása (Amerikai típusú, Ismeretlen típusú, Városliget típusú), elszállítása
lerakóhelyre, terület helyreállítása 18 db
&#61485; Meglévő padok bontása (Városgazda típusú), beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület
helyreállítása 52 db
&#61485; Meglévő hulladékgyűjtők bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 23,0db
&#61485; Meglévő játszóeszközök bontása,elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 10 db
&#61485; Kerti szegély bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 30 fm
&#61485; Salakpálya bontása, 200m2 felületen, 40cm vastagságban, kitermelt salak elszállítása
lerakóhelyre, terület helyreállítása 80 m3
&#61485; Ping-pong asztal elbontása, elszállítása lerakóhelyre 6,0 db
&#61485; Meglévő labdafogó kerítés és street-ball állvány bontása, elszállítása lerakóhelyre (felújítandó
salakos pálya esetében) 1 db
&#61485; Optikai kő burkolat bontása, beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület helyreállítása
10cm vastagságban 210 m2
&#61485; Gyepnyesés 10 cm vastagságban, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, termőföld feltöltés 80,0
m2
A parkban nem elbontandó parkbútornak számítanak: a kutyapiszok gyűjtő edények, valamint a Kuruc
utcai bérházsorhoz közelebb eső salakos pálya burkolata
A projekt keretében ez a salakos pálya megújul a kerítés és a sporteszközök cseréjével.
Tervezett eszközlista a Pálosok Parkjában:
&#61485; Szusszanó pad 36 db
&#61485; Jászberényi csőoszlopos hulladékgyűjtő, billenős 28 db
&#61485; Ping-pong asztal kihelyezése 4 db
&#61485; Sportpálya labdafogó kerítés 1,3, m, hangtompított kivitelű 60 fm
&#61485; Személyforgalmi kapu 1 db
&#61485; Fix streetball állvány 0,6 méter benyúlású 1 db
&#61485; Mini grundkapu, kültéri, 120×60 cm-es, tűzi horganyzott acélból, tűzi horganyzott acélcső
hálóval 2 db
&#61485; VinciPlay Alacsony csúszda elefánt formával - 821, (használatbavétel előtti ellenőrző vizsgálattal)
Kuruc utca 7-9. előtti játszótéren 1 db
Tervezett kertészeti munkák
A burkolatok elbontását követően a kopár felületeket és a bontás során megsérült gyepfelületeket a talaj
elegyengetésével, termőföldterítéssel és fűmagvetéssel szükséges rehabilitálni a műszaki leírásban leírtak
szerint.
Sportpark tervezett eszközök bemutatása
Sportpark építésére a parkon belül az Árpád u. 32-38. sz ingatlanok északi oldalán lévő területet jelölte ki a
Megrendelő.
12 db fitneszgép (Párhuzamos nyújtó, Váll-kerék ,Komplex karerősítő, Lábizom erősítő, Libegő, Gyalogló,
Derékforgató, Dupla létra húzódzkodóval, Evezőpad, Dupla kerék, Ferde haspad, Bicikli)
+ 2 db integrált fitneszgép (Integrált kar és mellkas erősítő Hát és mellizom erősítő kerekesszékes
felhasználóknak)
összesen 14 db eszköz került elhelyezésre a sportparkban.
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Tájékoztató tábla:
A fitnesz eszközök nagy darabszáma, illetve a megjelenítendő információk terjedelme miatt két tábla
kihelyezése javasolt a park bejáratainál.
Tervezett burkolatok
A sportparkban a fitnesz eszközök alá, az esési tér méretének megfelelően méretezett öntött gumi
ütéscsillapító burkolat kerül a műszaki leírás szerint.
Tervezett kertészeti munkák
A sportpark mellé árnyéktűrő gyeppótló növényekből évelőágyás kerül kialakításra a költségvetés és a
K-01/3 sz. tervlap szerint.
-Miskolc, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529) burkolatépítése:
Az Árpád téren ezen felül 33 cm rétegvastagságban 27 m2 beton térkő burkolatú járda épül.
Akadálymentes lépcsőkorlát:
R-01/2 sz. tervlap és az Akadálymentesítésre vonatkozó műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által
aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania az akadálymentesítés megvalósulásáról. (A nyilatkozatban
szükséges kitérni arra is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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-6.3.2-15-MI1-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02766 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SPORTPARK KIALAKÍTÁSA II
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/08 (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: Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11583853205
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Postai cím: Bornemissza Utca 41
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: smaragd.miskolc@gmail.com
Telefon: +36 704273791
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: 33868855
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):

45112710-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

43325000-7

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45112710-5
45112723-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pálosok parkja, hrsz: 30519/92, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér
(hrsz: 30519/92, 30529)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sportpark kialakítása
A 30519/92 hrsz-on nyilvántartott 60561 m2 Pálosok parkja területén a meglévő parkbútorok elbontása
és (részleges) cseréje, valamint sportpark kialakítása, azaz kültéri felnőtt fitnesz eszközök telepítése valósul
meg.
Elbontásra kerül:
&#61485; Meglévő padok bontása (Amerikai típusú, Ismeretlen típusú, Városliget típusú), elszállítása
lerakóhelyre, terület helyreállítása 18 db
&#61485; Meglévő padok bontása (Városgazda típusú), beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület
helyreállítása 52 db
&#61485; Meglévő hulladékgyűjtők bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 23,0db
&#61485; Meglévő játszóeszközök bontása,elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 10 db
&#61485; Kerti szegély bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 30 fm
&#61485; Salakpálya bontása, 200m2 felületen, 40cm vastagságban, kitermelt salak elszállítása
lerakóhelyre, terület helyreállítása 80 m3
&#61485; Ping-pong asztal elbontása, elszállítása lerakóhelyre 6,0 db
&#61485; Meglévő labdafogó kerítés és street-ball állvány bontása, elszállítása lerakóhelyre (felújítandó
salakos pálya esetében) 1 db
&#61485; Optikai kő burkolat bontása, beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület helyreállítása
10cm vastagságban 210 m2
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&#61485; Gyepnyesés 10 cm vastagságban, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, termőföld feltöltés 80,0
m2
A parkban nem elbontandó parkbútornak számítanak: a kutyapiszok gyűjtő edények, valamint a Kuruc
utcai bérházsorhoz közelebb eső salakos pálya burkolata
A projekt keretében ez a salakos pálya megújul a kerítés és a sporteszközök cseréjével.
Tervezett eszközlista a Pálosok Parkjában:
&#61485; Szusszanó pad 36 db
&#61485; Jászberényi csőoszlopos hulladékgyűjtő, billenős 28 db
&#61485; Ping-pong asztal kihelyezése 4 db
&#61485; Sportpálya labdafogó kerítés 1,3, m, hangtompított kivitelű 60 fm
&#61485; Személyforgalmi kapu 1 db
&#61485; Fix streetball állvány 0,6 méter benyúlású 1 db
&#61485; Mini grundkapu, kültéri, 120×60 cm-es, tűzi horganyzott acélból, tűzi horganyzott acélcső
hálóval 2 db
&#61485; VinciPlay Alacsony csúszda elefánt formával - 821, (használatbavétel előtti ellenőrző vizsgálattal)
Kuruc utca 7-9. előtti játszótéren 1 db
Tervezett kertészeti munkák
A burkolatok elbontását követően a kopár felületeket és a bontás során megsérült gyepfelületeket a talaj
elegyengetésével, termőföldterítéssel és fűmagvetéssel szükséges rehabilitálni a műszaki leírásban leírtak
szerint.
Sportpark tervezett eszközök bemutatása
Sportpark építésére a parkon belül az Árpád u. 32-38. sz ingatlanok északi oldalán lévő területet jelölte ki a
Megrendelő.
12 db fitneszgép (Párhuzamos nyújtó, Váll-kerék ,Komplex karerősítő, Lábizom erősítő, Libegő, Gyalogló,
Derékforgató, Dupla létra húzódzkodóval, Evezőpad, Dupla kerék, Ferde haspad, Bicikli)
+ 2 db integrált fitneszgép (Integrált kar és mellkas erősítő Hát és mellizom erősítő kerekesszékes
felhasználóknak)
összesen 14 db eszköz került elhelyezésre a sportparkban.
Tájékoztató tábla:
A fitnesz eszközök nagy darabszáma, illetve a megjelenítendő információk terjedelme miatt két tábla
kihelyezése javasolt a park bejáratainál.
Tervezett burkolatok
A sportparkban a fitnesz eszközök alá, az esési tér méretének megfelelően méretezett öntött gumi
ütéscsillapító burkolat kerül a műszaki leírás szerint.
Tervezett kertészeti munkák
A sportpark mellé árnyéktűrő gyeppótló növényekből évelőágyás kerül kialakításra a költségvetés és a
K-01/3 sz. tervlap szerint.
-Miskolc, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529) burkolatépítése:
Az Árpád téren ezen felül 33 cm rétegvastagságban 27 m2 beton térkő burkolatú járda épül.
Akadálymentes lépcsőkorlát:
R-01/2 sz. tervlap és az Akadálymentesítésre vonatkozó műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által
aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania az akadálymentesítés megvalósulásáról. (A nyilatkozatban
szükséges kitérni arra is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
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A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35681585
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11583853205
Postai cím: Bornemissza Utca 41
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: smaragd.miskolc@gmail.com
Telefon: +36 704273791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződésmódosítás ténybeli indokai:
Felek rögzítik, hogy 2022. március 07. napján akadályközlést juttatott el Megrendelőhöz, amelyben
az Ukrajnában fennálló háborús konfliktus okán arra hivatkozott, hogy egyes fitnesz és utcabútorok
leszállítása előre nem látható késedelmet szenved. Vállalkozó tájékoztatása szerint a magyarországi
forgalmazó a korábban leadott eszközökre vonatkozó megrendelései nem tudja már nyomon követni,
illetőleg ezen termékekre új megrendeléseket sem áll módjában befogadni.
Vállalkozó 2022. március 18. napján nyilatkozatot juttatott el Megrendelőhöz, amelyben az ukrajnai
gyártmányú termékek forgalmazója arról nyújt tájékoztatást, hogy az Ukrajnából származó termékek
helyett egy másik köztéri fitnesz eszköz gyártó termékeit lehetséges helyettesítő termékként alkalmazni a
teljesítés során. Tekintettel azonban arra, hogy ezen termékek más gyártótól származnak azok emiatt más
konstrukció szerint készülnek, tehát méretük is nagyobb, illetőleg a szükséges biztonsági terek is nagyobb
hely igényűek. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő darab számok és funkciók megtartása így az
eredeti terv szerinti elrendezésben a mozgási és biztonsági terület megnövelése nélkül nem lehetséges.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2022. május 12. napján írásbeli tájékoztatással élt Megrendelő felé,
amelyben továbbra is az Ukrajnában fennálló és azóta sem rendeződött háborús konfliktusra hivatkozik.
Figyelemmel az eredeti tervek és költségvetés módosításának szükségletére Vállalkozó módosított
műszaki dokumentumokat készített, amelyet költségtükörrel együtt adott át Megrendelő részére.
Vállalkozó jelen levelében kifejtette, hogy az akadályközlés és a módosított tervek elfogadása minimálisan
65 naptári napot vesz igénybe, amely alatt a kivitelezést folytatni nem tudja. Kéri továbbá figyelembe
venni a fitnesz eszközök megrendeléstől számított 70 naptári napos átfutási idejét, valamint az eszközök
telepítésének és az öntött gumi kivitelezésének idő igényét.
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Felek figyelemmel a II.1-4. pontokban leírt indokokra a kivitelezés befejezési határidejét 2022. szeptember
29. napjára módosítják, továbbá a helyettesítő termékek/ eszközök beszerzési árára figyelemmel a
vállalkozói díjat a költségtükörben rögzített mértékben mindösszesen nettó 1.812.730,- Ft azaz egymilliónyolcszáztizenkettőezer-hétszázharminc forint mértékben megnövelik.
A Szerződésmódosítás:
A vállalkozói díj összege:
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Projekt tárgyát, mint Generál Kivitelező készíti el. Jelen szerződés
szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésére történő elvégzésének
ellenértékeként Vállalkozó az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 35.681.585.- Ft
Áfa (27%) 9.634.028.- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 45.315.613.- Ft
Felek a Vállalkozási szerződés 6.1. pontját hatályon kívül helyezik, amelynek helyébe a jelen pontban
rögzített szerződés szöveg lép az alábbiak szerint:
Teljesítési határidő:
A munkálatok befejezésének határideje: 2022. szeptember 29. napja, amely határidő tartalmazza a
maximum 15 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul
hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy 2022. március 07. napján akadályközlést juttatott el
Megrendelőhöz, amelyben az Ukrajnában fennálló háborús konfliktus okán arra hivatkozott, hogy egyes
fitnesz és utcabútorok leszállítása előre nem látható késedelmet szenved. Vállalkozó tájékoztatása szerint
a magyarországi forgalmazó a korábban leadott eszközökre vonatkozó megrendelései nem tudja már
nyomon követni, illetőleg ezen termékekre új megrendeléseket sem áll módjában befogadni.
Vállalkozó 2022. március 18. napján nyilatkozatot juttatott el Megrendelőhöz, amelyben az ukrajnai
gyártmányú termékek forgalmazója arról nyújt tájékoztatást, hogy az Ukrajnából származó termékek
helyett egy másik köztéri fitnesz eszköz gyártó termékeit lehetséges helyettesítő termékként alkalmazni a
teljesítés során. Tekintettel azonban arra, hogy ezen termékek más gyártótól származnak azok emiatt más
konstrukció szerint készülnek, tehát méretük is nagyobb, illetőleg a szükséges biztonsági terek is nagyobb
hely igényűek
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)
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Érték ÁFA nélkül: 33868855 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35681585 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai - pont folytatása:
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő darab számok és funkciók megtartása így az eredeti terv
szerinti elrendezésben a mozgási és biztonsági terület megnövelése nélkül nem lehetséges.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2022. május 12. napján írásbeli tájékoztatással élt Megrendelő felé,
amelyben továbbra is az Ukrajnában fennálló és azóta sem rendeződött háborús konfliktusra hivatkozik.
Figyelemmel az eredeti tervek és költségvetés módosításának szükségletére Vállalkozó módosított
műszaki dokumentumokat készített, amelyet költségtükörrel együtt adott át Megrendelő részére.
Vállalkozó jelen levelében kifejtette, hogy az akadályközlés és a módosított tervek elfogadása minimálisan
65 naptári napot vesz igénybe, amely alatt a kivitelezést folytatni nem tudja. Kéri továbbá figyelembe
venni a fitnesz eszközök megrendeléstől számított 70 naptári napos átfutási idejét, valamint az eszközök
telepítésének és az öntött gumi kivitelezésének idő igényét.
Felek figyelemmel a II.1-4. pontokban leírt indokokra a kivitelezés befejezési határidejét 2022. szeptember
29. napjára módosítják, továbbá a helyettesítő termékek/ eszközök beszerzési árára figyelemmel a
vállalkozói díjat a költségtükörben rögzített mértékben mindösszesen nettó 1.812.730,- Ft azaz egymilliónyolcszáztizenkettőezer-hétszázharminc forint mértékben megnövelik.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (12439/2022)
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: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87566495
Postai cím: Pannónia U. 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: kozbeszerzes@jogilag.hu
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetidohany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jogilag.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Koncessziókezelő rendszerek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000234892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
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:
Koncessziókezelő rendszerek fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Megrendelő székhelye (1136 Budapest, Pannónia u. 40.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Vállalkozási keretszerződés keretében Koncessziókezelő és pályázatkezelő rendszer fejlesztésére fejlesztői
órakeret beszerzése az alábbiak szerint:
3.000 fejlesztői órakeret 36 hónap határozott idejű szerződés keretében.
Az adott feladatok a 3.000 fejlesztői órakeret keretében eseti megrendelések alapján kerülnek megrendelésre.
Az egyes ellátandó/elvárt feladatok pontos műszaki leírását a szerződés alapján kiadott egyes eseti megrendelők
fogják tartalmazni.
(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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15666 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Koncessziókezelő rendszerek fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/25 (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: MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32882425
Postai cím: Váci Út 135-139.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: molaris@molaris.hu
Telefon: +36 703204190
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: 42000000
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):

998

Kiegészítő szójegyzék

72000000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Megrendelő székhelye (1136 Budapest, Pannónia u. 40.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében Koncessziókezelő és pályázatkezelő rendszer fejlesztésére fejlesztői
órakeret beszerzése az alábbiak szerint:
3.000 fejlesztői órakeret 36 hónap határozott idejű szerződés keretében.
Az adott feladatok a 3.000 fejlesztői órakeret keretében eseti megrendelések alapján kerülnek megrendelésre.
Az egyes ellátandó/elvárt feladatok pontos műszaki leírását a szerződés alapján kiadott egyes eseti megrendelők
fogják tartalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 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: 60186000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32882425
Postai cím: Váci Út 135-139.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: molaris@molaris.hu
Telefon: +36 703204190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés 1.4. pontja alapján a szerződést a Felek 3.000 óra (háromezer óra) fejlesztői órakeret
biztosításával kötötték meg. A fejlesztői óradíj mértéke nettó 14.000 Ft/óradíjban került meghatározásra.
Felek az alapszerződést egy alkalommal már módosították. Ekkor az eredetileg meghatározott 3.000 óra
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(háromezer óra) fejlesztői órakeret további 299 órával került megemelésre. A szerződésmódosítás jogcíme
a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja volt.
A jelenlegi szerződésmódosítás keretében a Felek a fejlesztői órakeretet 4.299 fejlesztői órára emelik fel, a
szerződésben rögzített ajánlati ár változatlansága mellett.
A jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca-cc.) pontjaiban foglalt módon
lehetséges az alábbi indoklás alapján:
- A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre. Ezt támasztják alá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló
2021. évi XXXII. törvényben foglalt jogszabályi változások, illetve az ezek miatt előálló többletfeladatok,
amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
- A módosítás a szerződés általános jellegén nem változtat, mivel az ellátandó feladatok ugyanazok
maradnak, kizárólag az óraszám keret kerül megemelésre.
- Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az óradíjak
megajánlott értéke változatlan marad, kizárólag az óraszám keret kerül kibővítésre további 1.000 órával.
Ennek megfelelően az eredetileg 3.000 órás keretmennyiség, amelyet Felek az első szerződésmódosítással
3.299 órára emeltek meg, 4.299 órára fog felemelkedni.
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 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi
XXXII. törvény 31. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján 2021. október 1. napjától a Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) az alapszerződést megkötő ND Zrt. általános jogutódja.
Ennek megfelelően a ND Zrt. koncessziókezelő rendszere is az SZTFH-hoz került. A rendszer célja a
dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziók nyilvántartása, a koncesszió ellenőrzések adminisztrálása,
az ellenőrzéssel kapcsolatos munkafolyamatok kezelése volt. Figyelemmel arra, hogy az ND Zrt.
a beolvadással megszűnt, az SZTFH-nak nem kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelmi, hanem
Magyarország valamennyi koncessziós eljárásának nyilvántartása is az alaptevékenységi feladatai közé
tartozik, valamint a jogelőd dohányügyi feladatai is további hatósági feladatokkal egészültek ki. Ezek
mind többlet informatikai fejlesztési igényt jelentenek, amit a szerződésmódosítással rendezni kell, hogy a
közfeladat ellátás biztosítva legyen.
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: 46186000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60186000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (12021/2022)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés
Hivatkozási szám: EKR000034122021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71240000-2

További tárgyak:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u.9.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalt indikátorok:
Útburkolat felújítása: 300 m

Kiegészítő szójegyzék
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Kerékpáros létesítményfejlesztés: 1.800 m
Tervező feladatai a tervkészítés során:
-Tervezői javaslat és indoklás, továbbá eng-i és kiviteli terv szintű terv készítése az egyes szakaszok
kerékpárforgalmi létesítményekről (kerékpársáv, kerékpárút, stb.)
-Felmérés + geodézia, továbbá az utaknak az esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező
feladata.
-Ahol út-terv készítése szükséges, ott eng-i és kivitelezési dok. elkészítése az adott szakaszra, melynek
tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.
-Szükséges megtervezni a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és
közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését,
a kerékpárút teljes szakaszán a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű
kiváltásokkal kapcsolatos tervek elkészítése.
-Érintett közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások beszerzése. A
közműszolgáltatókkal történő egyeztetések és a nyilatkozatok beszerzésének költsége Tervezőt terheli.
Közműszolgáltatók által előírt kiváltások és/vagy védelembehelyezések tervezése Tervező feladata.
-Közútkezelői hozzájárulás beszerzése.
-Részletes árazott és árazatlan normagyűjtemény szerinti (TERC) költségvetés készítése excell és pdf
formátumban.
-„TOP-6.1.5-15 Felhívás” c. felhívási dokumentációban előírtak szerint az engedélyes szintű terveket,
tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt egyeztetni és véleményeztetni
szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; továbbá
kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK3 tervzsűri által is véleményeztetni szükséges.
-A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő felé.
-Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.
-Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés.
-Az út forgalmi méretezése alapján Tervező feladata és felelőssége a létesítmény szerkezeti és rétegrendi
kialakításának tervezése szabvány szerinti élettartam és minőség garanciájával.
Tervező feladata a projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek
elkészítése (jellemző útszakaszok, kereszteződések).
Tervező feladata fentieken túl a projekt későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel,
együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásokban.
A tervezési díjnak a felhasználási jog szerzői jogi ellenértékét is tartalmaznia 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: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13693 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés
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V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/12 (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: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28765310243
Postai cím: Halk Utca 2. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: celirany@celirany.com
Telefon: +36 702045415
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: 24750000
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):

71300000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2

További tárgyak:
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u.9.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalt indikátorok:
Útburkolat felújítása: 300 m
Kerékpáros létesítményfejlesztés: 1.800 m
Tervező feladatai a tervkészítés során:
-Tervezői javaslat és indoklás, továbbá eng-i és kiviteli terv szintű terv készítése az egyes szakaszok
kerékpárforgalmi létesítményekről (kerékpársáv, kerékpárút, stb.)
-Felmérés + geodézia, továbbá az utaknak az esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező
feladata.
-Ahol út-terv készítése szükséges, ott eng-i és kivitelezési dok. elkészítése az adott szakaszra, melynek
tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.
-Szükséges megtervezni a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és
közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését,
a kerékpárút teljes szakaszán a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű
kiváltásokkal kapcsolatos tervek elkészítése.
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-Érintett közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások beszerzése. A
közműszolgáltatókkal történő egyeztetések és a nyilatkozatok beszerzésének költsége Tervezőt terheli.
Közműszolgáltatók által előírt kiváltások és/vagy védelembehelyezések tervezése Tervező feladata.
-Közútkezelői hozzájárulás beszerzése.
-Részletes árazott és árazatlan normagyűjtemény szerinti (TERC) költségvetés készítése excell és pdf
formátumban.
-„TOP-6.1.5-15 Felhívás” c. felhívási dokumentációban előírtak szerint az engedélyes szintű terveket,
tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt egyeztetni és véleményeztetni
szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; továbbá
kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK3 tervzsűri által is véleményeztetni szükséges.
-A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő felé.
-Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.
-Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés.
-Az út forgalmi méretezése alapján Tervező feladata és felelőssége a létesítmény szerkezeti és rétegrendi
kialakításának tervezése szabvány szerinti élettartam és minőség garanciájával.
Tervező feladata a projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek
elkészítése (jellemző útszakaszok, kereszteződések).
Tervező feladata fentieken túl a projekt későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel,
együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásokban.
A tervezési díjnak a felhasználási jog szerzői jogi ellenértékét is tartalmaznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26973500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28765310243
Postai cím: Halk Utca 2. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: celirany@celirany.com
Telefon: +36 702045415
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. Szerződés tárgya
1. A Preambulumban leírtak és jelen tervezési szerződés alapján a Tervező TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006
és a TOP-6.4.1-16-PC1-…… azonosító számú projektekhez kapcsolódó engedélyes és kiviteli terv(ek),
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elkészítésére, mint munkával elérhető eredmény létrehozására, valamint a megváltozott műszaki
tartalommal összefüggésben keletkezett pótmunka elvégzésére vállalkozik.
VII. Tervezési díj
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Tervezőt az építési engedélyes és kiviteli tervek
szerződésszerű és hiánytalan elkészítése ellenében nettó 24.750.000,- HUF + ÁFA + 2.223.500,- HUF +ÁFA
összegű, azaz összesen 26.973.500,- HUF +ÁFA azaz Huszonhatmillió-kilencszázhetvenháromezer-ötszáz
forint plusz általános forgalmi adó összegű tervezési díj illeti meg, mely a szerzői jogról való lemondás
díját is tartalmazza az alábbi bontásban:
TOP-6.1.5-15 Megyeri út fejlesztése
Engedélyezési terv: 8.407.500+ÁFA + 756.500Ft+ÁFA= 9.164.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 2.802.500Ft+ÁFA + 252.000Ft+ÁFA= 3.054.500Ft+ÁFA
TOP-6.4.1-16 Megyeri út fejlesztése II. ütem
Engedélyezési terv: 10.155.000Ft+ÁFA + 910.000Ft+ÁFA= 11.065.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 3.385.000Ft+ÁFA + 305.000Ft+ÁFA= 3.690.000Ft+ÁFA
Tervezői díj összesen:
Engedélyezési terv: 18.562.500Ft+ÁFA + 1.666.500Ft+ÁFA= 20.229.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 6.187.500Ft+ÁFA + 557.000Ft+ÁFA= 6.744.500Ft+ÁFA
Összesen: 24.750.000Ft+ÁFA + 2.223.500Ft+ÁFA= 26.973.500Ft+ÁFA”
ELSZÁMOLÁS, SZÁMLÁZÁS
1. részszámla: Tervező számla benyújtására az engedélyezési terv - szerződésszerű és igazolt elkészítését
követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon jogosult.
Összege: az engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100 %-a:
20.229.000,- HUF + ÁFA.
Tervező a számlában meghatározott tervezési díj összegét köteles a jelen szerződésmódosításban
meghatározottak szerint projektekkénti megbontásban a számlán feltüntetni.
2. részszámla (végszámla): Tervező számla benyújtására a kiviteli terv - szerződésszerű és igazolt
elkészítését követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő
napon jogosult.
Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100 %-a: 6.744.500,- HUF
+ ÁFA.
Tervező a számlában meghatározott tervezési díj összegét köteles a jelen szerződésmódosításban
meghatározottak szerint projektekkénti megbontásban a számlán feltüntetni.
Megrendelő Tervező pótmunka elvégzéséhez kapcsolódó tervezői díj emelési igényét elfogadta, és a
műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó tervezési feladat, valamint a tervezési díj változása tárgyában
a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében határozta meg, figyelemmel arra, hogy
a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a tervezési feladat illeszkedik az eredeti
szerződés tárgyához, és az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 10 %-át nem éri el, annak
8,9 %-a.
A szerződés elszámolhatóságának tárgyában új projektre történő hivatkozással eszközölt módosítások
tekintetében a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében határozza meg.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Tervező tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy az elfogadott tervezői
javaslat alapján az engedélyes tervezési dokumentumokat a részhatáridőből még vissza lévő 14 napos
időtartamon belül elkészíti, azonban a tervezési feladat megváltozása miatt pótmunkaigénye merült fel és
a vállalkozói díj nettó 2.223.500,- Ft összeggel történő emelésére tart igényt.
Megrendelő tájékoztatta továbbá Tervezőt arról, hogy a projekt megvalósítására fűződő kiemelt
érdekére figyelemmel kezdeményezi a projekt két külön projekt keretében történő kivitelezését, Tervező
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Megrendelő kérésének eleget téve a tervezési díjat projektekként és ahhoz kapcsolódó részfeladatokként
megbontotta.
Megrendelő megállapítja, hogy a műszaki tartalom változás és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok az
eredeti szerződés tárgyát nem képezte, az pótmunkának minősül és egy magasabb műszaki tartalom
megvalósítása Megrendelő megalapozott döntése alapján a Megrendelő érdekében áll, így ezen feladatok
elvégzése indokolt.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26973500 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Módosítás indokai:
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Megrendelő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022.
április 4. napján kelt levelében Tervező által javasolt alternatívákat is figyelembe véve - több lakossági
fórum lefolytatását követően – az alábbi döntést hozta a műszaki tartalom változással kapcsolatban:
„A Tervező szervezet által készített alternatívákat lakossági igények, valamint szakmai szempontok alapján
megvizsgáltuk, s ezek közül a tervezési szerződés I.sz. módosításának mellékletét képező "2164C_Megyeri
út_A_04.01_v2.pdf" tervlap szerint kialakítást támogatjuk.
A létesítményre készített tervek megtekintetését követően a Megyeri út - Mártírok útja csomópontra
készített alternatívák közül Megrendelő távalti fejlesztésekre tekintettel csak olyan kialakítás elfogadását
tartja szakmailag elfogadhatónak, melyek mellett biztosítható Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által korábban elfogadott Pécs Város Kerékpáros Hálózati tervében szerepelő Mártírok
úti kerékpársávokkal biztosított kerékpáros nyomvonal. Ennek a javasolt három alternatívából egy
sem felel meg. A végleges forgalmi rendet egy olyan új verzió szerint kérem megterveztetni a Tervező
szervezettel, melyben a Dr. Veress Endre utca felől érkező forgalom számára az egyenes és jobbra
kanyarodási irány külön sávokban kerül biztosításra az új jelzőlámpás csomópontban a balra kanyarodó
irány tiltása mellett. Új jelzőlámpa szabályozásával kapcsolatban továbbá kérem figyelembe venni, hogy
annak összehangolását biztosítani kell a Biokom Nonprofit Kft. részéről készülő vasúti átkelő kamerás
sorompófigyelő rendszerével, melyet a kiviteli tervekben részletesen kérünk kezelni.”
Megrendelő az alábbiak szerint értesítette döntéséről Tervezőt:
„Szerződésben rögzítetteknek megfelelően tárgyi levelünkkel tájékoztatjuk Társaságukat, hogy
Megrendelő több lakossági fórum megtartását követően a tervezési szerződés I. sz. módosításának
mellékletét képező "2164C_Megyeri út_A_04.01_v2.pdf" tervlap szerint kialakítás szerinti változata
megtervezését kéri az akadályoztatással érintett területen. Tisztelettel kérjük ennek megfelelően
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Társaságukat, hogy fenti döntés alapján fennmaradó határidőn belül készítsék el és szállítsák le a tervezett
kialakítás végleges engedélyezési tervdokumentációját.
A fentiekben leírt műszaki változásokkal párhuzamosan tájékoztatjuk Önöket, hogy Megrendelővel
folytatott egyeztetések során több kérdésben is döntés született.
Egyrészt a Megyeri út - Mártírok útja csomópontban több alternatíva került felvázolásra, melyek közül a
Biokom Nonprofit Kft. támogatja Megrendelő azon szándékát, hogy a végleges forgalmi rend szerint a
dr. Veress Endre utca felől érkező forgalom számára az egyenes és jobbra kanyarodási irány külön sávban
kerüljön biztosításra az új jelzőlámpás csomópontban a balra kanyarodó irány tiltása mellett. Új jelzőlámpa
szabályozásával kapcsolatban továbbá megerősítésre került, hogy annak összehangolását biztosítani kell
a Biokom Nonprofit Kft. részéről előkészítés alatt álló vasúti átkelő kamerás sorompófigyelő rendszerével,
melyet a kiviteli tervekben részletesen kérünk kezelni.
Végezetül tájékoztatjuk arról, hogy Megrendelővel folytatott egyeztetése során jeleztük, hogy a
létesítmény várható költsége várhatóan megközelíti a nettó 950.000.000 Ft,- értéket, mely alapján
Megrendelő bizottsági döntést fogadott el arról, hogy a tervezett létesítményeket 2 felhívás bontásában
kívánja megvalósítani. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a megvalósítás elszámolhatóságának érdekében az
alábbiak szerinti bontásban véglegesítsék a terveket és nyújtsák be építési engedélyezésre a BaMKH Pécsi
Járási Hivatal Útügyi Osztályához:
&#61630; "TOP-6.4.1." - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című felhívás szerint szükséges
dokumentálni Megyeri tér - Megyeri út - Verseny utca közötti szakasz tervezett létesítményeit és
műtárgyait.
&#61630; "TOP-6.1.5." - Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés" című felhívás alapján szükséges dokumentálni az eredeti, Megyeri útra tervezett alap
műszaki tartalmat, - a Expo Center és a Verseny utca közötti szakaszon.
A 100%-os elszámolhatóság érdekében kérjük, hogy a tervek közműegyeztetését, közútkezelői
hozzájárulásait is a fentiekben leírtak szerint két projekt bontásában szíveskedjenek kezdeményezni az
érintett Szolgáltatóknál, Kezelőknél.”
Megrendelő megkeresésére Tervező 2022. április 4. napján kelt levelében pótmunka igénnyel fordult
Megrendelő felé az alábbiak szerint:
„Megköszönve a 2022.04.04. kelt tájékoztatásukat, melyben örömmel fogadjuk, hogy a tervezés tovább
folytatható, az alábbiak szerint válaszolunk.
1) A Megyeri út terveinek befejezése előtt nincs akadály, azt a szerződésmódosításban szereplő feltételek
mellett – kifejezetten a 14 napos határidőre tekintettel – engedélyezési terv szinten szállítjuk.
2) A Megyeri út – Mártírok útja – Veress Endre út csomópontjában kért megoldást tudomásul vesszük,
fenti határidőre elkészítjük a szükséges módosításokat.
3) A tervezett létesítmények két pályázati felhívás szerinti bontásának nincs akadálya. Azonban jeleznünk
kell, hogy a tervek ily módon történő átszerkesztése, a csatlakozási pontok kezelése, esetleges fedvények
készítése és minden hozzájárulás, egyeztetés, engedélyezés gyakorlatilag kettős elvégzése miatt
pótmunka igényt támasztunk. A két tervrészre bontott tervezői díjat ezen pótmunka igénnyel az
alábbiakban kérjük elfogadni:
TOP-6.1.5-15 Megyeri út fejlesztése
Engedélyezési terv: 8.407.500+ÁFA + 756.500Ft+ÁFA= 9.164.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 2.802.500Ft+ÁFA + 252.000Ft+ÁFA= 3.054.500Ft+ÁFA
TOP-6.4.1-16 Megyeri út fejlesztése II. ütem
Engedélyezési terv: 10.155.000Ft+ÁFA + 910.000Ft+ÁFA= 11.065.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 3.385.000Ft+ÁFA + 305.000Ft+ÁFA= 3.690.000Ft+ÁFA
Tervezői díj összesen:
Engedélyezési terv: 18.562.500Ft+ÁFA + 1.666.500Ft+ÁFA= 20.229.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 6.187.500Ft+ÁFA + 557.000Ft+ÁFA= 6.744.500Ft+ÁFA
Összesen: 24.750.000Ft+ÁFA + 2.223.500Ft+ÁFA= 26.973.500Ft+ÁFA”
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Megrendelő válaszlevelében az alábbiakról tájékoztatta Tervezőt az általa benyújtott pótmunka igénnyel
kapcsolatban:
„Figyelembe véve megrendelő döntését, a beruházáshoz készült tervek két részre történő bontása
mindenképpen szükséges, ennek megfelelően tájékoztatjuk Önöket, hogy pótmunka igényüket a
válaszlevélben leírtaknak megfelelően előzetesen elfogadjuk.
Tájékoztatni szeretnénk azonban Önöket, hogy a pótmunka igény elfogadásáról közgyűlési döntés
szükséges, melyre a soron következő 2022. április 19. napján esedékes közgyűlés hoz döntést. Az
engedélyezési tervek végleges műszaki tartalom szerinti leszállítására - a tervezési szerződés I. számú
módosításában - rögzített 14 nap határidő a közgyűlési döntés napjától indul.”

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (12905/2022)
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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729590211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Marianna
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatóházak és óvodák energ.korszerűsítéseME2
Hivatkozási szám: EKR000393742021
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: Alsógallai szolgáltatóház
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261400-8

További tárgyak:

45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

45410000-4
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. hrsz.: 3383
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A közbeszerzés mennyisége: Alsógallai szolgáltatóház
Összes hasznos alapterület: 450 m2
épület hőszigetelése összesen: 1038,74 m2
ebből homlokzat hőszigetelése 453,58 m2
ebből födém hőszigetelése 582,16 m2
vakolás 493 m2
nyílászárók elhelyezése 36 db
csővezeték szerelése 440 m
radiátorok felszerelése 36 db
melegvíztároló felszerelése 1 db
kazán felszerelése 2 db
lámpatestek felszerelése 103 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
műszaki leírásai, tervei, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00535 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Alsógallai szolgáltatóház
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12962422219
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44013472
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):

45262690-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45261400-8

További tárgyak:

45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

45410000-4
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. hrsz.: 3383
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Alsógallai szolgáltatóház
Összes hasznos alapterület: 450 m2
épület hőszigetelése összesen: 1038,74 m2
ebből homlokzat hőszigetelése 453,58 m2
ebből födém hőszigetelése 582,16 m2
vakolás 493 m2
nyílászárók elhelyezése 36 db
csővezeték szerelése 440 m
radiátorok felszerelése 36 db
melegvíztároló felszerelése 1 db
kazán felszerelése 2 db
lámpatestek felszerelése 103 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
műszaki leírásai, tervei, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44013472
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12962422219
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződés módosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerint:
A szerződésben szereplő szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
Teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 3 hónap.
Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
Teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 3 hónap és 31 nap.
Indoklás
A Szerződés alapján a Vállalkozónak falhoronyba vésett fűtési vezetékrendszert lenne szükséges
kialakítania a kivitelezés helyén, ugyanakkor a kivitelezés feltárásai során derült fény arra a műszaki
problémára, amely szerint a falhoronyba építve tervezett fűtési vezetékek nyomvonala, valamint a falban
vezetett hálózati hideg-, melegvíz és cirkulációs vezeték (21 db) és villamos (3 db) vezeték keresztezései
miatt kivitelező nem tudja a terv szerint falba vésve elvezetni a fűtési vezetéket. Kivitelező a problémát
2022.03.01-jén jelezte az e-naplóban.
Megrendelő megvizsgálta a műszaki problémát. Részletes információkat kért Vállalkozótól a műszaki
problémáról (Helyszíni szemle jegyzőkönyv.pdf csatolva), műszaki szakértő véleményét kérte ki (Szakértői
szakvélemény3-Sign.pdf csatolva) és műszaki kooperációs megbeszélést folytatott a kivitelezővel és a
tervezővel.
Ezt követően a Felek arra jutottak, hogy a fűtési vezetékeket a tervvel ellentétben falon kívül kell vezetni,
tervvel megegyező nyomvonalon, szakértő által javasolt Geberit Mapress szénacélcsővel és a tervező által
meghatározott átmérőkkel.
Mivel Vállalkozó munkavégzése ezen időszak alatt (2021.03.01.-2021.05.04.) akadályba ütközött, ezért a
teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges.
Az előzetes szakértői vizsgálatok, a műszaki kooperáció lefolytatása, a tervmódosítási feladatok elvégzése,
a követő munkák elvégzésének időszükséglete a vállalkozó által benyújtott ütemterv szerint 18+7+3+3 =
31nap (Új fűtési alaphálózat kiépítése 18 nap + Hőleadók, szelepek felszerelése 7 nap + Nyomáspróba 3
nap + Próbafűtés, fűtés beszabályozás 3 nap).
A Szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő 2022.06.04-re módosul.
Műanyag ablakpárkány helyett alumínium párkány kerül elhelyezésre figyelembe véve, hogy az
alumínium párkány alatt szigetelés képezhető, így a hőhídképződés elkerülhető.
Szerződés módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerint:
„Műkőablakpárkány elhelyezése 32 m” tétel törlése a költségvetésből -364.335 Ft értékben.
Indoklás:
Az ablakpárkány tétel duplán szerepelt az Alsógalla építész Pályázat JAV.xls költségvetésben. Egyszer
a „Fa- és műanyag szerkezet elhely” lapon szerepel 65 m külső-belső műanyag könyöklő, továbbá a
„Keverékkészítés” lapon is szerepelt 32,1 m műkőablakpárkány.
Egy duplikált mennyiség, egy elírás, adminisztrációs hiba került kijavításara.
A módosítás nem lényeges, mert nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
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ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna
és a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és
a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki.
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 módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44013472 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44013472 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tolna Megyei Önkormányzat (11862/2022)
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: Tolna Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733287117
Postai cím: Szent István Tér 11-13.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyai Eszter
Telefon: +36 74505604
E-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Simontornya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733421217
Postai cím: Szt. István k. Utca 1.
Város: Simontornya
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torma József
Telefon: +36 74586929
E-mail: polgarmester@simontornya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.simontornya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18864731117
Postai cím: Bátaszéki Út 40
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Töttősiné Törő Anita Teréz
Telefon: +36 202225485
E-mail: csigabigaalapitvany@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csigabigalapitvany.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sió I projekt 2020_II
Hivatkozási szám: EKR000781592021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1015

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
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: Komplex megálló építése Simontornya
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Simontornya belterület 795 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az építési hely Simontornya belterületén a szociális otthon melletti üres
jelenleg beépítetlen telek.
Közművesítés gépészeti igények:
Az épület természetesen önállóan is működőképes kell legyen ,de a polgármesteri hivatal és a gondozási
központ közelsége, településen belüli elhelyezése lehetőséget biztosít arra ,hogy a karbantartás a
hivatali eszköz és személyi állománnyal megoldható legyen. A telek és az épület összközműves, önálló
közműkapcsolatokkal rendelkezik, az épület fogyasztása önállóan mérhető legyen.
Helyiségkapcsolatok funkcionális igények:
Az épület belső kialakítása legyen alkalmas arra, az itt megálló turisták a pihenőhelyen a tisztálkodás
mellett a magukkal hozott kulacsokba vizet töltsenek, szendvicseiket kulturált körülmények között
elfogyaszthassák rossz idő esetén zárt szélvédett helyen. a ezen felül önállóan megközelíthető
különnemű vizesblokkal és zuhanyzóval rendelkezzen. Az épületnek rendelkeznie kell egy fedett zárható
tárolóval, melyben a télre a Sióra kihelyezett mobil ponton elemek lehelyezhetők. Az épület takarítását
karbantartását a polgármesteri hivatal takarító személyzete végzi így külön takarító eszköz tárolóra nincs
szükség, a takarításhoz szükséges hideg és melegvíz vételi lehetőség a ffi wc kézmosója alatti tömlővéges
csapról biztosítható.
Külső-belső közúti kapcsolatok, igények:
A telek területére gépjárművel behajtani nem szükséges, a telek bejáratát a vár tér felől építendő járdával
biztosítjuk, az épülethez szükséges parkolókat (2db) közterületen már betonozott területen el lehet
helyezni, az akadálymentes és személyparkolót felfestéssel és külön táblával jelölve. A kerékpárokat az
épületél kell tárolni.
Épület és a telek adatai
Telek területe : 3450m2
Tervezett beépített alapterület: 86,48m2
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Tervezett beépítettség: 2,5%
Épület körüli egyéb burkolt területek 145m2
Összes nem zöldfelület: 321,48m2
Zöldfelület 3218,52m2
Zöldfelület % 93,29%
Homlokzatmagasság: 3,45m
Építménymagasság: 3,45m
Hasznos alapterület földszint: 69,37m2
Oldalkert: 11,01m-21,01 m
Előkert: 64,25m
Hátsókert 6,00m
Földszinti padlóvonal(balti) -/+0,00(98,60mBf)
Eresz vonala: +2,85m
Járdavonal: -0,02m
Pihenőtér 34,62m2
Szükséges parkolószám 2db
Ebből akadálymentes: 1db
Létesített (meglévő)parkolók összesen: 2db
Kerékpár tároló: 8 db
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység
engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05862 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Komplex megálló építése Simontornya
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
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NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
E-mail: ttszbau@gmail.com
Telefon: +36 703625095
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: 38114717
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):

45212100-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45212100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Simontornya belterület 795 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az építési hely Simontornya belterületén a szociális otthon melletti üres
jelenleg beépítetlen telek.
Közművesítés gépészeti igények:
Az épület természetesen önállóan is működőképes kell legyen ,de a polgármesteri hivatal és a gondozási
központ közelsége, településen belüli elhelyezése lehetőséget biztosít arra ,hogy a karbantartás a
hivatali eszköz és személyi állománnyal megoldható legyen. A telek és az épület összközműves, önálló
közműkapcsolatokkal rendelkezik, az épület fogyasztása önállóan mérhető legyen.
Helyiségkapcsolatok funkcionális igények:
Az épület belső kialakítása legyen alkalmas arra, az itt megálló turisták a pihenőhelyen a tisztálkodás
mellett a magukkal hozott kulacsokba vizet töltsenek, szendvicseiket kulturált körülmények között
elfogyaszthassák rossz idő esetén zárt szélvédett helyen. a ezen felül önállóan megközelíthető
különnemű vizesblokkal és zuhanyzóval rendelkezzen. Az épületnek rendelkeznie kell egy fedett zárható
tárolóval, melyben a télre a Sióra kihelyezett mobil ponton elemek lehelyezhetők. Az épület takarítását
karbantartását a polgármesteri hivatal takarító személyzete végzi így külön takarító eszköz tárolóra nincs
szükség, a takarításhoz szükséges hideg és melegvíz vételi lehetőség a ffi wc kézmosója alatti tömlővéges
csapról biztosítható.
Külső-belső közúti kapcsolatok, igények:
A telek területére gépjárművel behajtani nem szükséges, a telek bejáratát a vár tér felől építendő járdával
biztosítjuk, az épülethez szükséges parkolókat (2db) közterületen már betonozott területen el lehet
helyezni, az akadálymentes és személyparkolót felfestéssel és külön táblával jelölve. A kerékpárokat az
épületél kell tárolni.
Épület és a telek adatai
Telek területe : 3450m2
Tervezett beépített alapterület: 86,48m2
Tervezett beépítettség: 2,5%
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Épület körüli egyéb burkolt területek 145m2
Összes nem zöldfelület: 321,48m2
Zöldfelület 3218,52m2
Zöldfelület % 93,29%
Homlokzatmagasság: 3,45m
Építménymagasság: 3,45m
Hasznos alapterület földszint: 69,37m2
Oldalkert: 11,01m-21,01 m
Előkert: 64,25m
Hátsókert 6,00m
Földszinti padlóvonal(balti) -/+0,00(98,60mBf)
Eresz vonala: +2,85m
Járdavonal: -0,02m
Pihenőtér 34,62m2
Szükséges parkolószám 2db
Ebből akadálymentes: 1db
Létesített (meglévő)parkolók összesen: 2db
Kerékpár tároló: 8 db
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység
engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43641351
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
E-mail: ttszbau@gmail.com
Telefon: +36 703625095
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozási díj
VI.2.2) A módosítás okai
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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: Az orosz-ukrán háború senki által előre nem látható negatív gazdasági hatásokkal
jár. Az építőipar területén az elmúlt hetekben és hónapokban végbement építőanyagár emelkedés,
az akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár
drágulás olyan előre nem látható hatások, amely jelentős befolyással vannak a szerződés tárgyát képező
építési beruházásra és a szerződés teljesítésére. A módosítás indoka az építőanyag árak és a szállítási
költségek növekedése.
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: 38114717 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43641351 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Városrehabilitáció18 Zrt. (13081/2022)
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: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Lóránt
Telefon: +36 12974028
E-mail: vajda.lorant@varosgazda18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Ildikó
Telefon: +36 12974028
E-mail: somogyi.ildiko@bp18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fáy u. 2. lakóépületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR001100062020
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
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II.2.1)

Elnevezés: Fáy u. 2. lakóépületek felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található, 46 db tervezett lakásos lakóház
(A, B, C lépcsőház) felújítása, továbbá kert és közterület felújítás, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkák 4372 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 1119 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók csere 172 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása
- lakások építészeti és belsőépítészeti átalakítása
- épületgépészeti korszerűsítés
- épületvillamossági korszerűsítés
- tájépítészeti környezetalakítás 2600 m2 felületen
- tartószerkezetek állagjavítása
- tárolók bontása, kialakítása
Telekméret: 3420 m2. Beépített alapterület: 997,62 m2.
Az épületek hasznos alapterülete:
- A jelű lépcsőház: 1080 m2,
- B jelű lépcsőház: 545 m2,
- C jelű lépcsőház: 1076 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A lakóházak a kivitelezés ideje alatt helyi védettség alá kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18049 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fáy u. 2. lakóépületek felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14917853
Postai cím: Bercsényi Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pavabernadett@innofaber.hu
Telefon: +36 204577606
Internetcím(ek): (URL) www.innofaber.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 839623463
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):

45262690-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található, 46 db tervezett lakásos lakóház
(A, B, C lépcsőház) felújítása, továbbá kert és közterület felújítás, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkák 4372 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 1119 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók csere 172 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása
- lakások építészeti és belsőépítészeti átalakítása
- épületgépészeti korszerűsítés
- épületvillamossági korszerűsítés
- tájépítészeti környezetalakítás 2600 m2 felületen
- tartószerkezetek állagjavítása
- tárolók bontása, kialakítása
Telekméret: 3420 m2. Beépített alapterület: 997,62 m2.
Az épületek hasznos alapterülete:
- A jelű lépcsőház: 1080 m2,
- B jelű lépcsőház: 545 m2,
- C jelű lépcsőház: 1076 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A lakóházak a kivitelezés ideje alatt helyi védettség alá kerülnek.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

1023

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 887065700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14917853
Postai cím: Bercsényi Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pavabernadett@innofaber.hu
Telefon: +36 204577606
Internetcím(ek): (URL) www.innofaber.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.
A munkaterület átadását követően a kivitelezési bontási munkák megkezdése során – összefüggésben
a födémeken láthatóvá vált károsodásokkal - ellenőrző feltárások készítése vált szükségessé. Az első
feltárásoknál tapasztalt tervi állapottól szerkezeti eltéréseket észleltek a Felek és a Műszaki ellenőr.
Az eltérések miatt lefolytatott új tűzoltósági egyeztetések eredményeként át kellett alakítani az épületek
tervezett tűzvédelmét, melynek során a födémek alsó felületén eredetileg tervezett tűzvédelmi lapok
lényegében elhagyhatóvá váltak. A pincei feltárásoknál tapasztaltak alapján átgondolásra szorult a
tervezett pincei tárolók elhagyása, mivel a pince padló alatt kiépített szivárgó rendszer került feltárásra,
amelynek nem tervezett kiváltása igen jelentős időtöbblettel és többletköltséggel járt volna, így az
üzemeltetővel egyeztetve Megrendelő szükségszerűen a tárolók elhagyása mellett kellett határozzon.
Ezzel párhuzamosan a tartószerkezeteket takaró rétegrendeket teljes egészében el kellett távolítani,
majd elvégeztetni a faanyagvédelmi vizsgálatot, amelynek alapján a statikai ellenőrzések szerinti új
födémterveket kellett készíttetni a szükséges beavatkozások meghatározásával.
A szerződésmódosításhoz csatolt költségvetés szerinti pótmunkák értéke nettó 113.712.650,- Ft + Áfa .
Az „Elmaradó munkák” tárgyú mellékletben foglalt elmaradt mennyiségek és kivitelezések ellenértéke
nettó 66.270.413,- Ft + Áfa.
Felek megállapodnak, hogy a két tétel különbözete alapján összesen nettó 47.442.237,- Ft + Áfa összeggel
emelkedik az alapszerződésben rögzített ellenérték.
Felek megállapodnak, hogy a pótmunkákra és az elmaradó munkákra tekintettel a Szerződés 6.2.
pontjában vállalt teljesítési határidőt 24 hónapról 20 hónapra rövidítik le.
2.
Részteljesítések meghatározása
A szerződés 8.2 pontja szerint Megrendelő az ellenértéket 4 részletben teljesíti, amely a feltétel a
szerződés megkötése időpontjában megfelelt a szerződés értékegyensúlyának és a felek akaratának. A
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szerződés megkötése óta eltelt időben a fentiekben részletezett módon a feltételek megváltoztak, ezért
a részteljesítések jelenlegi száma nem tölti be azt a funkciót, amely alapján a szerződés – változatlan
feltételek melletti - teljesítése a feleknek érdekében állna.
Ennek okán a felek a részteljesítések számát olyan módon határozzák meg, hogy vállalkozó a korábbi
25%-os teljesítés helyett 5%-ot elérő teljesítés alapján lesz jogosult teljesítési igazolást kérni és számlát
kiállítani.
Teljesítési igazolások rendje
Annak érdekében, hogy vállalkozó az eredeti megajánlása szerinti egységárakon teljesítsen az
alapanyagok előre beszerzése (tárolása) szükséges a beépítésnél korábbi időpontban.
Az így beszerzett anyagok ellenértékének megtérítése tárolási nyilatkozat alapján megfelel a szerződés
értékegyensúlyát megteremtő követelményeknek, mivel Megrendelő az átadott és átvett anyagokon
tulajdont szerez, és vállalkozó sem kerül hátrányba abban a tekintetben, hogy az anyagok ellenértékét a
teljesítés további finanszírozására fordíthatja.
A fentiek alapján a felek a teljesítési igazolás rendjét a tárolási nyilatkozatok tekintetében módosítják.
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.
Pótmunkák és elmaradó munkák, és az ebből származó ellenérték növekedése tekintetében: "de minimis"
módosítás a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.
2.
A részteljesítések meghatározása tekintetében: a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján:
A szerződés megkötése óta bekövetkezett extrém áremelkedést és az időközben az orosz-ukrán háború
miatt bekövetkezett jelentős alapanyaghiányt, ellátási nehézségeket, áremelkedéseket a Felek kellő
gondosság mellett sem láthatták előre, ezzel a Felek nem számolhattak.
A teljesítéshez használt alapanyagok egy része az elmúlt időszakban 80-400 %-kal emelkedett, amely
olyan mértékű terhet ró a vállalkozóra, amelynek kezelése nem tartozik a szokásos üzleti kockázat körébe.
A jelenleg bekövetkezett helyzet következtében a szerződés értékegyensúlya alapvetően felborult, melyet
a Felek jelen szerződésmódosítással állítanak helyre.
Erre tekintettel a Felek a részteljesítések számát és a teljesítési igazolás rendjét módosítják.
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: 839623463 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 887065700 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
A beruházás az Európai Unió társfinanszírozásával, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00002 projekt részeként valósul
meg.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete (12929/2022)
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: Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430640
Postai cím: Dr. Fülöp Valter Utca 4.
Város: Zalaszentmihály
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8936
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Sándor
Telefon: +36 306965736
E-mail: ujvaris@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001400892020
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: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa sz..
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, 027/7, 027/5; 449; 450/8 hrsz
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kilátók:
Kilátó 1
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A tervezett kilátó építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással,
magas tetős kivitelben készül, fenyő fából hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges a
tartószerkezeti kiviteli tervben megadásra kerülő horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel,
csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény
tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kilátó2
Egy kilátószintes építmény. Az építmény faszerkezetes teherhordó és faszerkezetes födémes, magas tetős
épületszerkezetes kialakítású, vasbeton pontalapozással. A területek megközelítése a belterületi utakról
történik, a területen belüli útcsatlakozás szilárd burkolattal készült. A közműellátottság az építmény
funkciója miatt (kilátó) nem igény, és nem is tervezett. Az ingatlan nincs kerítéssel körbezárva.
Pergola
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással,
magas tetős kivitelben készül, első osztályú fenyőfából, fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges
horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt
kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről
levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
horgászbeállók építése
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással,
magastetős kivitelben készül, keményfából (tölgy), hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges
horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt
kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját
területen kerülnek levezetésre.
Kültéri fa szerkezeti berendezések
A beruházást kiszolgáló köztéri fa berendezések, kerti fa építmények és információt hordozó berendezések
telepítése
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00007
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02495 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa sz..
V.1 Az eljárás eredménye

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

1028

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/05 (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: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
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: 33753893
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: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, 027/7, 027/5; 449; 450/8 hrsz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kilátók:
Kilátó 1
A tervezett kilátó építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással,
magas tetős kivitelben készül, fenyő fából hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges a
tartószerkezeti kiviteli tervben megadásra kerülő horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel,
csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény
tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kilátó2
Egy kilátószintes építmény. Az építmény faszerkezetes teherhordó és faszerkezetes födémes, magas tetős
épületszerkezetes kialakítású, vasbeton pontalapozással. A területek megközelítése a belterületi utakról
történik, a területen belüli útcsatlakozás szilárd burkolattal készült. A közműellátottság az építmény
funkciója miatt (kilátó) nem igény, és nem is tervezett. Az ingatlan nincs kerítéssel körbezárva.
Pergola
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással,
magas tetős kivitelben készül, első osztályú fenyőfából, fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges
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horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt
kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről
levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
horgászbeállók építése
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással,
magastetős kivitelben készül, keményfából (tölgy), hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges
horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt
kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját
területen kerülnek levezetésre.
Kültéri fa szerkezeti berendezések
A beruházást kiszolgáló köztéri fa berendezések, kerti fa építmények és információt hordozó berendezések
telepítése
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33753893
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően megkezdte a szerződés tárgyát képező kivitelezési
munkákat. Megrendelő a teljesítés időtartama alatt a műszaki ellenőr által igazolt részteljesítést követően
kiállított számla ellenértékének megfizetésével több hónapos késedelembe esett, ami miatt a kivitelezés
felfüggesztése vált szükségessé. A munkálatok újraindítását követően a teljesítés folytatódott, de
Megrendelő ismételten jelezte Vállalkozó felé, hogy nincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy az esedékes
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következő részszámla ellenértékét megfizesse. Mivel Vállalkozó jelentős ráfordításokat tett a beruházás
megvalósítására és mindkét fél jól felfogott közös érdeke az, hogy a szerződés célja megvalósuljon és
Megrendelő a pályázattal képes legyen elszámolni, ezért a kivitelezés véghatáridejét a pályázattal való
elszámolás véghatáridejéhez igazítva konkrét dátumban határozzák meg. Megrendelő a beruházás
előfinanszírozásához szükséges önerőt tagdíjbevételből és hitelfelvételből szándékozik pótolni.
Jelen szerződésmódosítás célja a Kbt. keretei között a beruházás megvalósítása érdekében a kialakult
helyzet kezelése.
Felek egyetértenek abban, hogy a Megrendelő fizetésképtelensége nem eshet a Vállalkozó terhére,
ugyanakkor a vállalkozási szerződés módosítása elkerülhetetlen, hiszen a teljesítésre rendelkezésre álló
időtartam nagyobb részére Vállalkozó kénytelen volt a kivitelezést felfüggeszteni.
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: Megrendelő fizetésképtelensége miatt a kivitelezést fel kellett függeszteni
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33753893 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33753893 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zirc Városi Önkormányzat (12874/2022)
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: Zirc Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734006219
Postai cím: Március 15. Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor pályázati ügyintéző
Telefon: +36 88593705
E-mail: palyazat@zirc.hu
Fax: +36 88414475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zirc, iparterület infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001029512021
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: Zirc, iparterület infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231300-8

Kiegészítő szójegyzék

45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, 03/1, 07/11, 07/45, 07/46, 07/49. hrsz-ok.
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen a TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002
azonosító számú projektben az alábbi főbb mennyiségekkel:
- útépítés
az iparterület fejlesztés érdekében közforgalom elöl el nem zárt magánút épül 330 m hosszon 6,00 m
szélességben az út végén megforduló felület kialakításával, kapcsolódó járdával, közvilágítással. Az útra
hulló csapadék a meglévő vízelvezető árokba és a tervezett szikkasztó árokba kerül elvezetésre.
Épül:
út:
• hossza: 330 méter
• korona szélessége: 8,50 méter
• burkolat szélessége: 6,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,5%
• padka szélessége: 1,25 méter, oldalesése: 5,0%, burkolata M22 (130,0 m3)
• pályaszerkezet: 4 cm AC11 kopóréteg (87,0 m3), 8 cm AC22 kötőréteg (174,0 m3), 20 cm FZK 0/45
zúzottkő alapréteg (525 m3)
• kiemelt szegély építése 271,0 m
• 129,0 m2 bozót és cserje irtás; humusz leszedés 1175 m3, ebből visszaépítésre kerül 161,0 m3, többi
elszállítása; bevágásból kikerülő föld lerakóba szállítva 1460 m3;
járda:
• hossza: 370,0 m
• burkolat szélessége: 1,50 m
• pályaszerkezet: 4 cm AC8 kopóréteg(23 m3), 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő alapréteg
vízelvezetés:
• áteresz , előfejjel 36,0 m; árok, folyóka földmunka 121,0 m3; humuszolás, füvesítés 175,0 m2; folyóka,
vápa burkolása 248,0 m2; mederburkolás gyephézagos lapburkolással 622,0 m2; szikkasztó földmunka
234,0 m3, humuszolás, füvesítés 179,0 m2
közvilágítás:
• 18 db 8,0 m horganyzott acéloszlop, acéllámpakarral, 107 W LED lámpatesttel
• 411,7 m NYY-J 4x16 mm2 közvilágítási kábel
- vízellátás
az ivóvízellátás kiépítése a meglévő D200 KPE gerincvezeték végpontjától indul tolózáraknából
Épül:
• 345,0 m D200 KPE gerincvezeték
• 6,0 m D100 KPE tűzcsap vezetéke
• 3 db NA 100 földfeletti tűzcsap, szakaszoló tolózárral
• 1 db szakaszoló tolózárakna (2x2 m)
• 63 m DN 315 KG PVC védőcső
- szennyvízelvezetés
az új csatornaszakasz a meglévő szennyvízcsatorna aknájába csatlakozik gravitációsan, 20 cm bukással
Épül:
• 374,0 m D 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
• 11 db NA100 beton tisztítóakna
• 1 db aknába építhető biofilter
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
(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 igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22347 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zirc, iparterület infrastrukturális fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/05 (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: 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.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 121270595
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231300-8

Kiegészítő szójegyzék

45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, 03/1, 07/11, 07/45, 07/46, 07/49. hrsz-ok.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen a TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002
azonosító számú projektben az alábbi főbb mennyiségekkel:
- útépítés
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az iparterület fejlesztés érdekében közforgalom elöl el nem zárt magánút épül 330 m hosszon 6,00 m
szélességben az út végén megforduló felület kialakításával, kapcsolódó járdával, közvilágítással. Az útra
hulló csapadék a meglévő vízelvezető árokba és a tervezett szikkasztó árokba kerül elvezetésre.
Épül:
út:
• hossza: 330 méter
• korona szélessége: 8,50 méter
• burkolat szélessége: 6,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,5%
• padka szélessége: 1,25 méter, oldalesése: 5,0%, burkolata M22 (130,0 m3)
• pályaszerkezet: 4 cm AC11 kopóréteg (87,0 m3), 8 cm AC22 kötőréteg (174,0 m3), 20 cm FZK 0/45
zúzottkő alapréteg (525 m3)
• kiemelt szegély építése 271,0 m
• 129,0 m2 bozót és cserje irtás; humusz leszedés 1175 m3, ebből visszaépítésre kerül 161,0 m3, többi
elszállítása; bevágásból kikerülő föld lerakóba szállítva 1460 m3;
járda:
• hossza: 370,0 m
• burkolat szélessége: 1,50 m
• pályaszerkezet: 4 cm AC8 kopóréteg(23 m3), 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő alapréteg
vízelvezetés:
• áteresz , előfejjel 36,0 m; árok, folyóka földmunka 121,0 m3; humuszolás, füvesítés 175,0 m2; folyóka,
vápa burkolása 248,0 m2; mederburkolás gyephézagos lapburkolással 622,0 m2; szikkasztó földmunka
234,0 m3, humuszolás, füvesítés 179,0 m2
közvilágítás:
• 18 db 8,0 m horganyzott acéloszlop, acéllámpakarral, 107 W LED lámpatesttel
• 411,7 m NYY-J 4x16 mm2 közvilágítási kábel
- vízellátás
az ivóvízellátás kiépítése a meglévő D200 KPE gerincvezeték végpontjától indul tolózáraknából
Épül:
• 345,0 m D200 KPE gerincvezeték
• 6,0 m D100 KPE tűzcsap vezetéke
• 3 db NA 100 földfeletti tűzcsap, szakaszoló tolózárral
• 1 db szakaszoló tolózárakna (2x2 m)
• 63 m DN 315 KG PVC védőcső
- szennyvízelvezetés
az új csatornaszakasz a meglévő szennyvízcsatorna aknájába csatlakozik gravitációsan, 20 cm bukással
Épül:
• 374,0 m D 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
• 11 db NA100 beton tisztítóakna
• 1 db aknába építhető biofilter
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 267
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 121270595
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: 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
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): •
A Szerződés eredeti szerződéses feltétele:
6.2. A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 6 hónap, mely időpontig elvárt a teljes
létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárása.
• A Szerződés módosított feltétele:
6.2. A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 267 naptári nap, mely időpontig elvárt a
teljes létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárása.
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: Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően, 2021. szeptember 1. napján
Elosztói csatlakozási szerződést kötött az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel a fejlesztési terület
- és egyúttal a tárgyi Szerződés teljesítésének helyén tervezett - gázhálózat kiépítésére. Az Elosztói
csatlakozási szerződéshez kapcsolódóan az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. írásos vállalása szerint
a gázberuházás teljes (a csatlakozó vezeték kiépítését is érintő) megvalósítási határideje 2022. április 30.
napja volt.
Tekintettel arra, hogy sem a gázhálózat tervezése, sem az ezt követően megvalósítható kivitelezés nem
történt meg az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. által vállalt fenti határidőre, a Vállalkozó teljesítése
akadályoztatva lett. A gázelosztó vezeték több szakaszon az út, illetve a vízelvezető árok nyomvonala
alatt halad, ezért a Szerződés tárgyát képező kivitelezés teljeskörű megvalósítása csak a gázberuházást
követően lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 121270595 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 121270595 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/19 (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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Békés Megyei Központi Kórház (12539/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15833954204
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mihály
Telefon: +36 66555201
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Fax: +36 66441192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bmkk.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.4) 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

1037

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.120

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: „Olympus endoszkópos műszerpark karbantartása, jav
Hivatkozási szám: EKR000190152022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1038

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50344000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
Rövid meghatározás: Az ajánlatkérő tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő OLYMPUS gyártmányú
ENDOSZKÓPOS készülékek karbantartása (az Endoszkópiás Laboratóriumok eszközeinek felsorolása
a műszaki leírás I. sz. mellékletében található), a nagyobb mértékű, a készülékek üzemképtelenségét
előidéző meghibásodások megelőzése, illetve a géppark bármely egységének ad hoc meghibásodása
esetén, az egység gyári specifikációt teljesítő állapotának a lehető legrövidebb határidőn belüli
helyreállítása a gyártó által előírt és szükséges karbantartási munkák elvégzése.
Az átalánydíjas javítási és karbantartási szerződésnek az alábbiakat kell magában foglalnia:
- endoszkópok mindennemű (kis-, közepes javítás, nagyjavítások és felújítások) javítása;
- endoszkópiás perifériák (fényforrás, processzor, stb.) mindennemű javítása (beleértve a fényforrásokhoz
szükséges izzók, illetve az un. spirálkábelek cseréjét)
- csereeszközök biztosítása a javítások idejére díjmentesen, amennyiben a javítás nem valósítható meg 4
munkanapon belül
- a géppark karbantartásának elvégzése a rendeltetésszerű működés biztosítása érdekében
- a karbantartásra és javításra történő kiszállás alkalomkorlátozás nélkül
- bármely meghibásodás esetén az Ajánlattevő a bejelentést követő 24 órán belül érdemben intézkedik a
hiba elhárítása érdekében. A hibaelhárítás, karbantartás elvégzését az Ajánlatkérő képviselője a munkalap
aláírásával igazolja.
- Ajánlattevő által beépített alkatrészekre, valamint a felújításokra 12 hónap jótállás biztosítása
- az ún. felújítás jellegű ,,nagy” javítások esetén a meghibásodást követő 4 naptári napon belül
cserekészülék biztosítása
- ,,Kis-közepes" javítások esetén az Ajánlattevő az eszköz szervizbe érkezését követő 5 munkanapon belül
köteles elvégezni a munkát.
- a javításokra és karbantartásokra vonatkozó elvárások, karbantartási ellenőrzési lista:
o elektromos készülékek tisztítása, karbantartása
o Elektromos konnektor cseréje
o Exera típusok holtjáték beállítása
o Víz/levegő rendszer tisztítása
o Manuális fertőtlenítő kocsi javítása
o OES és EVIS eszközök víz, levegő szelepének javítása
o Xenon izzó cseréje
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 56880000 (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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: Olympus endoszkópos műszerpark karbantartása, javí
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50344000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332
A teljesítés helye: 5700 Gyula, Semmelweis u.1.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
II.2.4)
A közbeszerzés ismertetése: Az ajánlatkérő tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő OLYMPUS
gyártmányú ENDOSZKÓPOS készülékek karbantartása (az Endoszkópiás Laboratóriumok eszközeinek
felsorolása a műszaki leírás I. sz. mellékletében található), a nagyobb mértékű, a készülékek
üzemképtelenségét előidéző meghibásodások megelőzése, illetve a géppark bármely egységének ad hoc
meghibásodása esetén, az egység gyári specifikációt teljesítő állapotának a lehető legrövidebb határidőn
belüli helyreállítása a gyártó által előírt és szükséges karbantartási munkák elvégzése.
Az átalánydíjas javítási és karbantartási szerződésnek az alábbiakat kell magában foglalnia:
- endoszkópok mindennemű (kis-, közepes javítás, nagyjavítások és felújítások) javítása;
- endoszkópiás perifériák (fényforrás, processzor, stb.) mindennemű javítása (beleértve a fényforrásokhoz
szükséges izzók, illetve az un. spirálkábelek cseréjét)
- csereeszközök biztosítása a javítások idejére díjmentesen, amennyiben a javítás nem valósítható meg 4
munkanapon belül
- a géppark karbantartásának elvégzése a rendeltetésszerű működés biztosítása érdekében
- a karbantartásra és javításra történő kiszállás alkalomkorlátozás nélkül
- bármely meghibásodás esetén az Ajánlattevő a bejelentést követő 24 órán belül érdemben intézkedik a
hiba elhárítása érdekében. A hibaelhárítás, karbantartás elvégzését az Ajánlatkérő képviselője a munkalap
aláírásával igazolja.
- Ajánlattevő által beépített alkatrészekre, valamint a felújításokra 12 hónap jótállás biztosítása
- az ún. felújítás jellegű ,,nagy” javítások esetén a meghibásodást követő 4 naptári napon belül
cserekészülék biztosítása
- ,,Kis-közepes" javítások esetén az Ajánlattevő az eszköz szervizbe érkezését követő 5 munkanapon belül
köteles elvégezni a munkát.
- a javításokra és karbantartásokra vonatkozó elvárások, karbantartási ellenőrzési lista:
o elektromos készülékek tisztítása, karbantartása
o Elektromos konnektor cseréje
o Exera típusok holtjáték beállítása
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o Víz/levegő rendszer tisztítása
o Manuális fertőtlenítő kocsi javítása
o OES és EVIS eszközök víz, levegő szelepének javítása
o Xenon izzó cseréje
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/hónap) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállakozási szerződés Olympus endoszkópos műszerpark
karbantartására, javítására
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés odaítélésének dátuma: 2022/06/15 (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: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10737956242
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
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Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55200000
A szerződés/rész végleges összértéke: 56880000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) 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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő középvállalkozás.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

