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Berettyóújfalu Város Önkormányzat (11121/2022)
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: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728324209
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
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): http://www.berettyoujfalu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.berettyoujfalu.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/EKR000621852022/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/EKR000621852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ROHU449-IPHEALTH –FA Phase-Rehabilitációs eszközök
Hivatkozási szám: EKR000621852022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk
megvalósítani.
1. rész: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytorna eszközei
Sorszám Megnevezés db
1 Csoportos gyógytorna eszközök 8
2 Teremkerékpár 5
3 Futópad kapaszkodóval (állítható) 2
Teremkerékpárhoz és futópadhoz szoftvercsomag és számítógép összeállítás 1
4 Bordásfal 4
5 Tornaszőnyeg 12
6 Korrekciós tükör, mobil 3
7 Redcord Professzionális munkaállomás kezelőággyal 2
8 Ergoterápiás készlet 1
9 Ergoterápiás fal 1
10 Ergoterápiás asztal 1
11 Krioterápiás készülék 1
12 Nyirokmasszázs 1
13 Járókeretek 3
14 Könyökmankók párban 3
15 Hónaljmankók párban 3
2. rész: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei
Sorszám Megnevezés db
16 Tangentoros kád 2
17 Tangentor (mobil) 2
18 Hydroxeur 1
19 Kádrövidítő, állítható 3
20 Rm. Aclkeretes fellépő 4
21 Szénsavkád 1
22 Szaturátor, kompletten 1
23 Iszapkeverő berendezés 2
24 Iszaphordó kocsi 2
25 Tároló szekrény 2
26 Iszapkezelő ágy 4
27 Iszaptároló 1
28 Négyrekeszes galván 1
29 Tároló állvány, fém vázas 2
30 Súlyfürdő, induló készlet 4
31 Súlyszállító kocsi 1
32 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz - dupla 4
33 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz - szimpla 4
34 Vízalatti egyensúlyozó korong 4
35 Vízalatti felső végtag rehabilitációs eszköz 4
36 Vízalatti steppad 6
37 Vízalatti öv 9
38 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz 4
3.rész: Rehabilitációs technológiai berendezések és mobíliák
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Sorszám Megnevezés db
39 Kezelőágy 11
40 Kezelőkocsi 14
41 Kiültető szék 6
42 Kezelőágy kivehető arcpárnával 6
43 Bioptron lámpa 4
44 Kéz és lábmozgató 1
45 Gerincnyújtó készülék 1
46 Kerekes szék 3
47 Betegszállító asztal 2
48 Kádbaemelő gép 1
49 Alsó végtag CPM 3
50 Felsővégtag mozgató 1
4. rész: Rehabilitációs medikai terápiás eszközök (Elektro/lézer/utrahang terápia)
Sorszám Megnevezés db
51 Elektroterápiás készülék 10
52 Lézerzuhany több fejjel 4
53 Középfrekvenciás elektroterápiás készülék 10
54 Kombinált elektroterápiás készülék 10
55 Vákuumterápiás készülék 10
56 Ultrahangterápiás készülék 10
57 Rádiófrekvenciás terápiás készülék 4
58 Bemer készülék+ágy 1
59 Lézerterápiás készülék 1
60 EKG készülék 1
61 Defibrillátor 1
62 Mikrohullámú kezelőkészülék 1
63 Rövidhullámú kezelő 1
64 Lökéshullám kezelő 1
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytorna eszköz
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Berettyóújfalu, Népliget u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk
megvalósítani.
1. rész: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytorna eszközei
Sorszám Megnevezés db
1 Csoportos gyógytorna eszközök 8
2 Teremkerékpár 5
3 Futópad kapaszkodóval (állítható) 2
Teremkerékpárhoz és futópadhoz szoftvercsomag és számítógép összeállítás 1
4 Bordásfal 4
5 Tornaszőnyeg 12
6 Korrekciós tükör, mobil 3
7 Redcord Professzionális munkaállomás kezelőággyal 2
8 Ergoterápiás készlet 1
9 Ergoterápiás fal 1
10 Ergoterápiás asztal 1
11 Krioterápiás készülék 1
12 Nyirokmasszázs kompressziós 1
13 Járókeretek 3
14 Könyökmankók párban 3
15 Hónaljmankók párban 3
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
árazótábla 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 alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teremkerékpár: A páciens túlterhelésének elkerülése miatt a „forgatónyomaték”
állandó értéken tartható (igen /nem ) 4
2 Teremkerékpár: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való
dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem) 4
3 Teremkerékpár: A szoftvercsomag kompatibilis a teremkerékpáron és a futópadon kívül más
eszközökkel is bővíthetőséget biztosítva a későbbiekben (igen /nem) 4
4 Futópad kapaszkodóval: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való
dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem) 4
5 Futópad kapaszkodóval: Automatikusan beállítja a sebességet a pácienshez a vezérlőpanel érintése
nélkül (igen /nem) 4
6 Futópad kapaszkodóval: Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces
sétateszt (igen /nem) 4
7 Futópad kapaszkodóval: Negatív irányba is dönthető legalább 10%-ig (igen /nem) 4
8 Korrekciós tükör, mobil: A tükör vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető az állványon (igen /nem) 4
9 Ergoterápiás asztal: Az asztallap min. 40°-ig dönthető (igen /nem) 4
10 Nyirokmasszázs: A páciens által használható gombbal a kezelés bármikor megszakítható úgy, hogy a
beállított paramétereket nem felejti el a készülék (igen /nem) 4
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU449
II.2.14) További információ:
A II.2.5. "Értékelési szempontok" ponthoz: Ár értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva)
II.2.13) "Európai uniós alapokra vonatkozó információ" ponthoz:
ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor
Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó
„Rehabilitációs eszközök beszerzése”
Valamennyi részajánlat tekintetében:
A szerződés hatálybalépést követően a teljesítési határidő 120 nap. Ajánlatkérő a II. 2. 7. pontban a szerződés
időtartama alatt 120 naptári napot ért. Amennyiben az épület műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása ezen
határidőn belül nem történik meg - tekintettel arra, hogy az eszközszállítás teljesítési helye jelenleg kivitelezés
alatt áll, az épület pontos rendelkezésre állási ideje jelenleg nem ismert - , az épület sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2023. február 28. a szerződés szerinti feladatok
teljes körű teljesítési határideje. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról a Megrendelő a jegyzőkönyv
kibocsátást követő 1 munkanapon belül írásban értesítő a Szállítót.
A teljesítési határidőig meg kell történnie a szerződés 1. sz. mellékletében nevesített termékek teljesítési
helyszínekre történő szállítását követően az eszközök összeszerelésére és az üzembe helyezésére (beállítása,
installációja) valamint a próbaüzem lefolytatására és a betanításra, amely feladatok ellátását az ajánlat ár
tartalmazza.
Csak új eszköz ajánlható meg.
Oktatás időtartama: 2*2 óra.
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Próbaüzem időtartama: 2 nap
VI.3)" További információk" pont folytatása (2):
11. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. §
(7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot és az 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.
törvény 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).
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz meg jelen eljárással összefüggésben. Az ajánlatban az ajánlati
biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
19. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
20. 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 M1 alkalmasságra vonatkoznak.
21. 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.
II.2.1)
Elnevezés: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Berettyóújfalu, Népliget u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk
megvalósítani.
2. rész: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei
Sorszám Megnevezés db
16 Tangentoros kád 2
17 Tangentor (mobil) 2
18 Hydroxeur 1
19 Kádrövidítő, állítható 3
20 Rm. Aclkeretes fellépő 4
21 Szénsavkád 1
22 Szaturátor, kompletten 1
23 Iszapkeverő berendezés 2
24 Iszaphordó kocsi 2
25 Tároló szekrény 2
26 Iszapkezelő ágy 4
27 Iszaptároló 1
28 Négyrekeszes galván 1
29 Tároló állvány, fém vázas 2
30 Súlyfürdő, induló készlet 4
31 Súlyszállító kocsi 1
32 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz - dupla 4
33 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz - szimpla 4
34 Vízalatti egyensúlyozó korong 4
35 Vízalatti felső végtag rehabilitációs eszköz 4
36 Vízalatti steppad 6
37 Vízalatti öv 9
38 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz 4
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
árazótábla 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 alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Tangentoros kád: A vízsugárba levegő is bekeverhető (igen /nem ) 10
2 Mobil tangentor: A vízsugárhoz levegő is keverhető (igen /nem ) 10
3 Hydroxeur: Vízszintérzékelővel (igen /nem ) 10
4 Iszapkeverő berendezés: Hármas köpeny a fűtéshez(igen /nem ) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

15
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU449
II.2.14) További információ:
A II.2.5. "Értékelési szempontok" ponthoz: Ár értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva)
II.2.13) "Európai uniós alapokra vonatkozó információ" ponthoz:
ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor
Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó
„Rehabilitációs eszközök beszerzése”
Valamennyi részajánlat tekintetében:
A szerződés hatálybalépést követően a teljesítési határidő 120 nap. Ajánlatkérő a II. 2. 7. pontban a szerződés
időtartama alatt 120 naptári napot ért. Amennyiben az épület műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása ezen
határidőn belül nem történik meg - tekintettel arra, hogy az eszközszállítás teljesítési helye jelenleg kivitelezés
alatt áll, az épület pontos rendelkezésre állási ideje jelenleg nem ismert - , az épület sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2023. február 28. a szerződés szerinti feladatok
teljes körű teljesítési határideje. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról a Megrendelő a jegyzőkönyv
kibocsátást követő 1 munkanapon belül írásban értesítő a Szállítót.
A teljesítési határidőig meg kell történnie a szerződés 1. sz. mellékletében nevesített termékek teljesítési
helyszínekre történő szállítását követően az eszközök összeszerelésére és az üzembe helyezésére (beállítása,
installációja) valamint a próbaüzem lefolytatására és a betanításra, amely feladatok ellátását az ajánlat ár
tartalmazza.
Csak új eszköz ajánlható meg.
Oktatás időtartama: 2*2 óra.
Próbaüzem időtartama: 2 nap
VI.3)" További információk" pont folytatása (3):
22. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó.
23. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
24. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
25. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A projekt forrása a
ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor
Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó
„Rehabilitációs eszközök beszerzése” című pályázat, támogatás mértéke 85 %, 10% hazai társfinanszírozás és 5%
önerő.
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26. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
27. 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.
27. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt tart, amelynek időpontjáról egy későbbi időpontban értesíti
ajánlattevőket.
28. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott szerződés): nem.
29. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.
30. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
31. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési
cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
32. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az eszközök módosítására
irányuló igényt nyújtott be, ennek el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a szerződés nem
lép hatályba. Megrendelő a fent megjelölt feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.2.1)
Elnevezés: Rehabilitációs technológiai berendezések
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Berettyóújfalu, Népliget u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk
megvalósítani.
3.rész: Rehabilitációs technológiai berendezések és mobíliák
Sorszám Megnevezés db
39 Kezelőágy 11
40 Kezelőkocsi 14
41 Kiültető szék 6
42 Kezelőágy kivehető arcpárnával 6
43 Bioptron lámpa 4
44 Kéz és lábmozgató 1
45 Gerincnyújtó készülék 1
46 Kerekes szék 3
47 Betegszállító asztal 2
48 Kádbaemelő gép 1
49 Alsó végtag CPM 3
50 Felsővégtag mozgató 1
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
árazótábla 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 alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kezelőágy: A bevonat szintetikus anyaga antibakteriális, antimikrobális és tűzálló
(igen /nem ) 4
2 Kezelőágy kivehető arcpárnával: A bevonat szintetikus anyaga antibakteriális, antimikrobális és tűzálló
(igen /nem ) 4
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3 Kéz- és lábmozgató: Hangvezérelt vészleállítás (igen /nem ) 2
4 Kéz- és lábmozgató: Érintőképernyős vezérlés (igen /nem) 2
5 Gerincnyújtó készülék: Húzás közben a készülék folyamatosan méri a kötél húzóerejét és összehasonlítja
a beállított értékkel, eltérés esetén korrigál (igen /nem ) 2
6 Gerincnyújtó készülék: Lehetőség szakaszos és statikus húzások kombinálására (igen /nem) 2
7 Gerincnyújtó készülék: 4 részes fekvőfelület, (lábrész, pelvis felület, hátrész, fejrész) (igen /nem ) 2
8 Kerekes szék: Ajtóvédő görgők a lábtartókra szerelve (igen /nem ) 2
9 Betegszállító asztal: A fekvő felület anyaga röntgensugár áteresztő (igen /nem) 2
10 Betegszállító asztal: Röntgenkazetta csatorna az ülőrész és a háttámla alatt (igen /nem) 2
11 Kádbaemelő gép: Automatikusan leállítja a leeresztést, ha mozgás közben ellenállást észlel (igen /nem)
2
12 Alsó végtag CPM: A távirányító csatlakoztatásának hiányában a készülék nem indítható el (igen /nem)
2
13 Alsó végtag CPM: A sebesség működés közben is változtatható a mozgás leállítása nélkül (igen /nem)
2
14 Alsó végtag CPM: Végtelen kezelési idő is beállítható (igen /nem) 2
15 Alsó végtag CPM: Beprogramozható, hogy a hajlítás és nyújtás szöge automatikusan növekedjen
meghatározott ciklusonként (igen /nem) 2
16 Alsó végtag CPM: Memóriakártya a páciens adatainak és kezelési paramétereinek tárolására (igen /
nem) 2
17 Felsővégtag mozgató: Értékek páciensenkénti chipkártyán történő tárolása (igen /nem) 2
18 Felsővégtag mozgató: Ha a távirányító nincs csatlakoztatva, a készülék nem működik (igen /nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU449
II.2.14) További információ:
A II.2.5. "Értékelési szempontok" ponthoz: Ár értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva)
II.2.13) "Európai uniós alapokra vonatkozó információ" ponthoz:
ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor
Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó
„Rehabilitációs eszközök beszerzése”
Valamennyi részajánlat tekintetében:
A szerződés hatálybalépést követően a teljesítési határidő 120 nap. Ajánlatkérő a II. 2. 7. pontban a szerződés
időtartama alatt 120 naptári napot ért. Amennyiben az épület műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása ezen
határidőn belül nem történik meg - tekintettel arra, hogy az eszközszállítás teljesítési helye jelenleg kivitelezés
alatt áll, az épület pontos rendelkezésre állási ideje jelenleg nem ismert - , az épület sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2023. február 28. a szerződés szerinti feladatok
teljes körű teljesítési határideje. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról a Megrendelő a jegyzőkönyv
kibocsátást követő 1 munkanapon belül írásban értesítő a Szállítót.
A teljesítési határidőig meg kell történnie a szerződés 1. sz. mellékletében nevesített termékek teljesítési
helyszínekre történő szállítását követően az eszközök összeszerelésére és az üzembe helyezésére (beállítása,
installációja) valamint a próbaüzem lefolytatására és a betanításra, amely feladatok ellátását az ajánlat ár
tartalmazza.
Csak új eszköz ajánlható meg.
Oktatás időtartama: 2*2 óra.
Próbaüzem időtartama: 2 nap
II.2.1)
Elnevezés: Rehabilitációs medikai terápiás eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Berettyóújfalu, Népliget u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk
megvalósítani.
4. rész: Rehabilitációs medikai terápiás eszközök (Elektro/lézer/utrahang terápia)
Sorszám Megnevezés db
51 Elektroterápiás készülék 10
52 Lézerzuhany több fejjel 4
53 Középfrekvenciás elektroterápiás készülék 10
54 Kombinált elektroterápiás készülék 10
55 Vákuumterápiás készülék 10
56 Ultrahangterápiás készülék 10
57 Rádiófrekvenciás terápiás készülék 4
58 Bemer készülék+ágy 1
59 Lézerterápiás készülék 1
60 EKG készülék 1
61 Defibrillátor 1
62 Mikrohullámú kezelőkészülék 1
63 Rövidhullámú kezelő 1
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64 Lökéshullám kezelő 1
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
árazótábla 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 alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elektroterápiás készülék: Távirányító a páciens számára, kezelés közbeni
teljesítmény módosításra (Pl. túlzott fájdalmas ingerlés) (igen/nem) 2
2 Elektroterápiás készülék: A kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a megfelelő
testrészt és azon a kezelés helyét, módját. (igen/nem) 2
3 Lézerzuhany: Automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet (igen/nem) 2
4 Középfrekvenciás elektroterápiás készülék: A kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a
megfelelő testrészt és azon a kezelés helyét, módját. (igen/nem) 2
5 Középfrekvenciás elektroterápiás készülék:PENS ingerlés (igen/nem) 2
6 Kombinált elektroterápiás készülék: A kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a
megfelelő testrészt és azon a kezelés helyét, módját. (igen/nem) 2
7 Kombinált elektroterápiás készülék: Távirányító a páciens számára, amivel vezérelheti a kezelést (igen/
nem) 3
8 Ultrahangterápiás készülék: Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt , illetve azon a kezelés helyét
módját ábrázoló színes anatómiai képek kijelzése a képernyőn(igen/nem) 2
9 Rádiófrekvenciás terápiás készülék: A kézi darab energia vezérlő rendszerrel van ellátva a pontos
energiabeállítás megvalósításához (igen/nem) 3
10 Rádiófrekvenciás terápiás készülék: Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt , illetve azon a kezelés
helyét módját ábrázoló színes anatómiai képek kijelzése a képernyőn (igen/nem) 2
11 Lézerterápiás készülék: Automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet (igen/nem) 2
12 Defibrillátor: Kapacitív érintőképernyős vezérlés (igen/nem) 2
13 Defibrillátor: 6 EKG csatorna jelforma egyidejű kijelzése (igen/nem) 3
14 Defibrillátor: Gyermek lapát a felnőtt lapátba integrált (pl cserélhető/levehető adapter), nincs szükség
új lapát csatlakoztatására, a gyermek üzemmód automatikusan aktiválódik (igen/nem) 2
15 Defibril:Újraélesztéshez defibrillátor elektródákon keresztüli impedancia méréssel vezérelt mellkas
kompressziót segítő funkció a kompresszió frekvenciájának ellenőrzésére, segítésére, vagy külső különálló
szenzoros újraélesztést segítő funkció (igen/nem) 2
16 Rövidhullámú kezelő: Egyidőben két elektróda is használható (igen/nem) 2
17 Lökéshullám kezelő: Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt , illetve azon a kezelés helyét módját
ábrázoló színes képek kijelzése a képernyőn(igen/nem) 2
18 Lökéshullám kezelő: Sűrített levegőt nem igénylő kivitel (igen/nem) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU449
II.2.14) További információ:
A II.2.5. "Értékelési szempontok" ponthoz: Ár értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva)
II.2.13) "Európai uniós alapokra vonatkozó információ" ponthoz:
ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor
Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó
„Rehabilitációs eszközök beszerzése”
Valamennyi részajánlat tekintetében:
A szerződés hatálybalépést követően a teljesítési határidő 120 nap. Ajánlatkérő a II. 2. 7. pontban a szerződés
időtartama alatt 120 naptári napot ért. Amennyiben az épület műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása ezen
határidőn belül nem történik meg - tekintettel arra, hogy az eszközszállítás teljesítési helye jelenleg kivitelezés
alatt áll, az épület pontos rendelkezésre állási ideje jelenleg nem ismert - , az épület sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2023. február 28. a szerződés szerinti feladatok
teljes körű teljesítési határideje. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról a Megrendelő a jegyzőkönyv
kibocsátást követő 1 munkanapon belül írásban értesítő a Szállítót.
A teljesítési határidőig meg kell történnie a szerződés 1. sz. mellékletében nevesített termékek teljesítési
helyszínekre történő szállítását követően az eszközök összeszerelésére és az üzembe helyezésére (beállítása,
installációja) valamint a próbaüzem lefolytatására és a betanításra, amely feladatok ellátását az ajánlat ár
tartalmazza.
Csak új eszköz ajánlható meg.
Oktatás időtartama: 2*2 óra.
Próbaüzem időtartama: 2 nap
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlat tekintetében
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján
a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
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vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a
Kbt. 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság
a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell
igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának
igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók. A
Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevőknek ajánlatukhoz az EEKD dokumentum IV. részének „alfa” szakaszát elegendő kitölteni, a 69.
§ (4) bekezdése szerint felkért ajánlattevőknek szükséges részletes igazolásaikat benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlat tekintetében:
Igazolás:
P/1. Az ajánlattevő rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az
alábbiak szerint: - pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai - mióta vezeti az ajánlattevő számláját
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő éven (24 hónapon)
belül előfordult-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól
függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti. Igazolás: EEKD IV. rész „alfa” szakaszának kitöltésével. A Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint felkért ajánlattevőnek szükséges a pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
beadása.
P/2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó
alkalmassága igazolható az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a teljes nettó - általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak
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szerint, ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Igazolás: EEKD IV. rész „alfa” szakaszának kitöltésével. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felkért
ajánlattevőnek szükséges a nyilatkozat beadása.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg és ezen szervezet az ajánlattétel során az ajánlatban köteles
csatolni azon dokumentumokat, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, továbbá
az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat köteles megadni, az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az előző ponthoz: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg és ezen szervezet az ajánlattétel során az ajánlatban köteles csatolni azon
dokumentumokat, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, továbbá az
alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat köteles megadni, az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Részletes
feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két éven (24 hónapon) belül előfordult 15
napot meghaladó időtartamú sorba állítás. Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított kettő évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét,
valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult
15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
P/2 Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a teljes árbevétel – általános forgalmi adó nélkül számítva az
1. részajánlat esetében legalább nettó 20 000 000 HUF, a 2. részajánlat esetében legalább nettó 30 000 000
HUF, a 3. részajánlat esetében legalább nettó 20 000 000 HUF, a 4. részajánlat esetében legalább nettó 50
000 000 HUF árbevétellel.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0 - 10
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
(1):
1. Az ajánlatok az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kerül elbírálásra.
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti).
A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Valamennyi részajánlat tekintetében:
1. Nettó ajánlati ár (euro-ban megadva, súlyszám: 60)
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó
ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési részszempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó
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ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat
bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül
meghatározásra. A megajánlott nettó ajánlati árnak tartalmazni kell előírt 12 hónap jótállási időszakra a
kötelező szervizeket is.
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.
1. részajánlat esetében:
2. Műszaki paraméterek megléte (igen/nem) 40
Teremkerékpár: A páciens túlterhelésének elkerülése miatt a „forgatónyomaték” állandó értéken tartható
(igen /nem ) súlyszám: 4
Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő
módon (igen /nem) súlyszám: 4
A szoftvercsomag kompatibilis a teremkerékpáron és a futópadon kívül más eszközökkel is bővíthetőséget
biztosítva a későbbiekben
(igen /nem) súlyszám: 4
Futópad kapaszkodóval: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való
dokumentálást nem igénylő módon
(igen /nem) súlyszám: 4
Automatikusan beállítja a sebességet a pácienshez a vezérlőpanel érintése nélkül
(igen /nem) súlyszám: 4
Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszt
(igen /nem) súlyszám: 4
Negatív irányba is dönthető legalább 10%-ig
(igen /nem) súlyszám: 4
Korrekciós tükör, mobil: A tükör vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető az állványon
(igen /nem) súlyszám: 4
Ergoterápiás asztal: Az asztallap min. 40°-ig dönthető
(igen /nem) súlyszám: 4
Nyirokmasszázs: A páciens által használható gombbal a kezelés bármikor megszakítható úgy, hogy a
beállított paramétereket nem felejti el a készülék
(igen /nem) súlyszám: 4
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempontok vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy vállalja-e
az Ajánlatkérő által a megajánlást vagy nem. Tehát a válasz igen vagy nem. Amennyiben vállalja, az adható
maximális fentebbi pontszámokat kapja, amennyiben nem, 0 pontot kap.
2. részajánlat tekintetében:
2.Műszaki paraméterek megléte: súlyszám: 40,
Tangentoros kád: A vízsugárba levegő is bekeverhető (igen /nem ) súlyszám: 10
Mobil tangentor: A vízsugárhoz levegő is keverhető (igen /nem ) súlyszám: 10
Hydroxeur: Vízszintérzékelővel (igen /nem ) súlyszám: 10
Iszapkeverő berendezés: Hármas köpeny a fűtéshez(igen /nem ) súlyszám: 10
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempontok vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy vállalja-e
az Ajánlatkérő által a megajánlást vagy nem. Tehát a válasz igen vagy nem. Amennyiben vállalja, az adható
pontszám 10 pont, amennyiben nem, 0 pontot kap
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3. részajánlat tekintetében:
Műszaki paraméterek megléte (igen/nem) súlyszám összesen: 40
Kezelőágy: A bevonat szintetikus anyaga antibakteriális, antimikrobális és tűzálló (igen /nem ) súlyszám: 4
Kezelőágy kivehető arcpárnával: A bevonat szintetikus anyaga antibakteriális, antimikrobális és tűzálló
(igen /nem ) súlyszám: 4
Kéz- és lábmozgató: Hangvezérelt vészleállítás (igen /nem ) súlyszám: 2
Érintőképernyős vezérlés (igen /nem) súlyszám: 2
Gerincnyújtó készülék: Húzás közben a készülék folyamatosan méri a kötél húzóerejét és összehasonlítja a
beállított értékkel, eltérés esetén korrigál (igen /nem ) súlyszám: 2
Lehetőség szakaszos és statikus húzások kombinálására (igen /nem) súlyszám: 2
4 részes fekvőfelület, (lábrész, pelvis felület, hátrész, fejrész) (igen /nem ) súlyszám: 2
Kerekes szék: Ajtóvédő görgők a lábtartókra szerelve (igen /nem ) súlyszám: 2
Betegszállító asztal: A fekvő felület anyaga röntgensugár áteresztő (igen /nem) súlyszám: 2
Folytatás a következő alpontban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlat tekintetében:
M.1) Valamennyi rész vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor
a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.
§ alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/ 2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
Az ajánlattétel során a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felkéri ajánlattevőket
referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás benyújtására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)
pontja és a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
"A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot"
ponthoz(2):
Röntgenkazetta csatorna az ülőrész és a háttámla alatt (igen /nem) súlyszám: 2
Kádbaemelő gép: Automatikusan leállítja a leeresztést, ha mozgás közben ellenállást észlel (igen /nem)
súlyszám: 2
Alsó végtag CPM: A távirányító csatlakoztatásának hiányában a készülék nem indítható el (igen /nem)
súlyszám: 2
A sebesség működés közben is változtatható a mozgás leállítása nélkül (igen /nem) súlyszám: 2
Végtelen kezelési idő is beállítható (igen /nem) súlyszám: 2
Beprogramozható, hogy a hajlítás és nyújtás szöge automatikusan növekedjen meghatározott
ciklusonként (igen /nem) súlyszám: 2
Memóriakártya a páciens adatainak és kezelési paramétereinek tárolására (igen /nem) súlyszám: 2
Felsővégtag mozgató: Értékek páciensenkénti chipkártyán történő tárolása (igen /nem) súlyszám: 2
Ha a távirányító nincs csatlakoztatva, a készülék nem működik (igen /nem) súlyszám: 2
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempontok vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy vállalja-e
az Ajánlatkérő által a megajánlást vagy nem. Tehát a válasz igen vagy nem. Amennyiben vállalja, az adható
pontszám 10 pont, amennyiben nem, 0 pontot kap.
4. részajánlat:
2. Műszaki paraméterek megléte (igen/nem) súlyszám összesen: 40
Elektroterápiás készülék: Távirányító a páciens számára, kezelés közbeni teljesítmény módosításra (Pl.
túlzott fájdalmas ingerlés) (igen/nem) 2
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A kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a megfelelő testrészt és azon a kezelés helyét,
módját. (igen/nem) 2
Lézerzuhany: Automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet (igen/nem) 2
Középfrekvenciás elektroterápiás készülék: A kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a
megfelelő testrészt és azon a kezelés helyét, módját. (igen/nem) 2
PENS ingerlés (igen/nem) 2
Kombinált elektroterápiás készülék:
A kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a megfelelő testrészt és azon a kezelés helyét,
módját. (igen/nem) 2
Távirányító a páciens számára, amivel vezérelheti a kezelést (igen/nem) 3
Ultrahangterápiás készülék:
Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt , illetve azon a kezelés helyét módját ábrázoló színes anatómiai
képek kijelzése a képernyőn(igen/nem) 2
Rádiófrekvenciás terápiás készülék: A kézi darab energia vezérlő rendszerrel van ellátva a pontos
energiabeállítás megvalósításához (igen/nem) 3
Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt , illetve azon a kezelés helyét módját ábrázoló színes anatómiai
képek kijelzése a képernyőn (igen/nem) 2
Lézerterápiás készülék: Automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet (igen/nem) 2
Defibrillátor: Kapacitív érintőképernyős vezérlés (igen/nem) 2
6 EKG csatorna jelforma egyidejű kijelzése (igen/nem) 3
Gyermek lapát a felnőtt lapátba integrált (pl cserélhető/levehető adapter), nincs szükség új lapát
csatlakoztatására, a gyermek üzemmód automatikusan aktiválódik (igen/nem) 2
Újraélesztéshez defibrillátor elektródákon keresztüli impedancia méréssel vezérelt mellkas kompressziót
segítő funkció a kompresszió frekvenciájának ellenőrzésére, segítésére, vagy külső különálló szenzoros
újraélesztést segítő funkció (igen/nem) 2
Rövidhullámú kezelő: Egyidőben két elektróda is használható (igen/nem) 2
Lökéshullám kezelő: Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt , illetve azon a kezelés helyét módját
ábrázoló színes képek kijelzése a képernyőn(igen/nem) 2
Sűrített levegőt nem igénylő kivitel (igen/nem) 3
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempontok vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy vállalja-e
az Ajánlatkérő által a megajánlást vagy nem. Tehát a válasz igen vagy nem. Amennyiben vállalja, az adható
pontszám 10 pont, amennyiben nem, 0 pontot kap.
A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a
legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. számú értékelési szempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése
érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó euró
értékben kell megadnia.
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a
ponthatárok közötti pontszámot:
1. részajánlat:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás
2. értékelési részszempont esetén: pontkiosztás
2. részajánlat:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás
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2. értékelési részszempont esetén: pontkiosztás
3. részajánlat:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: pontkiosztás
4. részajánlat:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: pontkiosztás
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1). Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónap) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:
- 1. rész esetében: legalább 1 db nyirokmasszázs kompressziós készülék vagy legalább 1 db krioterápiás
készülék
- 2. rész esetében: legalább 2 db medikai célú terápiás kád (pl.: szénsavkád, kombinációs kád, négyrekeszes
galvánkád, gyógykádak)
- 3. rész esetében: legalább 2 db végtagmozgató berendezés és legalább 8 db vizsgáló/kezelő ágy
- 4. rész esetében: legalább mindösszesen 20 db elektro- és/ vagy ultrahang- és/ vagy mágnes- és /vagy
vákuumterápiás készülék szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
A referencia követelmény több referenciából (szállításból) teljesíthető.
VI.3)" További információk" pont folytatása (1):
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
elnevezésének. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet által készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott
gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
A Kbt. 76.§ (3) bek b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni szakmai ajánlat keretében valamennyi
részajánlat esetében:
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki leírás tartalmazza. A
megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja azajánlattevők
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.”
A szakmai ajánlat része valamennyi részajánlat esetén:
- árazott költségvetés xls. és pdf. formátumban.
- a műszaki megfelelőséget igazoló, bekérni kívánt alátámasztó dokumentumok: gyártói prospektus vagy
gyártó vagy hivatalos forgalmazó által hitelesített ábrás termékismertető, amelyből minden megajánlott
paraméter megléte igazolható.
- A gyártó által orvostechnikai eszköznek besorolt termékek esetén csatolni kell a 16/2012. (II. 6.) Korm.
rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, valamint
amennyiben a megajánlott eszköz orvostechnikai eszköz, úgy - osztályba sorolástól függően - a 4/2009.
(III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.)
ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó
CE megfelelőség értékelési tanúsítvány, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre
vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

28

(III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben
meghatározott alapvető követelményeknek.
4. Ponthatárok valamennyi részszempont esetében: 0 - 10 pont.
5. 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. A részletes műszaki paramétereket, továbbá
a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD)
és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
6. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
7. Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
8. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKRben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65.
§ (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat.
9. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó.
6. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
7. Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
8. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKRben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65.
§ (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat.
9. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó.
Folytatás a II.2.13. pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi 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.
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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 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 20 %-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 jótállás időtartama 12 hónap.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt az Ajánlatkérő
részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási
kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a célgépek átadás-átvétele lezárásának
napja. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint.
A szállító minimum 12 hónap jótállást kell vállalni és adott esetben a termék helyszínen történő cseréjéről
gondoskodni. A jótállás időtartama az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától veszi kezdetét.
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
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/02 (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: 2022/08/02 (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 és a Kbt. 68. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
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Valamennyi részajánlat tekintetében:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az ajánlattétel pénzneme: EUR.
Az Eladó a számlákat, a kiállítás napján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hatályos forint-euró
devizaárfolyam szerint Forint (HUF) pénznemben nyújthatja be. A fizetési határidő a számla kiállításától
számított 30 naptári nap.
Ajánlatkérő sem előleget, sem foglalót nem biztosít.
Az ajánlatkérő résszámlát nem biztosít. A nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kézhezvétele után 1 db
végszámlát állíthat ki. A számláknak tartalmaznia kell a projekt projektazonosító számát a terméklistával
egyezően. A számlákhoz csatolni kell a sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet. 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 és a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított
számla ellenében fizet. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 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 igazolt kézhezvételétől 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.
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.
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: IGEN
Az ajánlati biztosíték mértéke:
1. RÉSZ: 300.000 HUF
2. RÉSZ: 450.000 HUF
3. RÉSZ: 350.000 HUF
4. RÉSZ: 800.000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-00337971-00000172, KÖZLEMÉNY: ROHU ESZKÖZ
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 1-2-3-4. RÉSZ
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának: Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó.
A Kbt. 54. §-a alapján az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy kezesség formájában is teljesíthető.
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.) Kormányrendelet
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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.. 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: ROHU449
azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor Country,
improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához
kapcsolódó „Rehabilitációs eszközök beszerzése”.
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;
- az árazott költségvetést a pdf, fájl formátumon túl szerkeszthető xls fájlformátumban is köteles
ajánlattevő benyújtani.
3. Az ajánlatot géppel kell elkészíteni, s a pdf. fájlként/ szkennelt formában csatolt változatot
oldalszámozással kell ellátni a következők szerint: az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem kell, de lehet számozni.
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 az EKR-ben az erre szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot
kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre ajánlatot kívánnak tenni. 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.
Folytatás a III.1.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
"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."
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:
2022/06/27 (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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (13294/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720144251
Postai cím: Zsolcai Kapu 32
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 13988970
E-mail: kovacs.anita@bmsksport.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/borsod-abauj-zemplen-megyei-rendor-fokapitanysag
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/EKR000350402022/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/EKR000350402022/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
x 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: BAZ MRFK Szerencs, Bekecs utca épületenergetika 2.
Hivatkozási szám: EKR000350402022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7
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II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai
fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3900 Szerencs, Bekecsi utca
10. HRSZ.: 501/6 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BAZ MRFK Szerencs, Bekecs utca épületenergetika 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45315300-1

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3900 Szerencs, Bekecsi utca 10., HRSZ 501/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési
eljárás tárgya a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Szerencsi Rendőrkapitányság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 501/6 HRSZ; 3900 Szerencs, Bekecsi utca
10. épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de a határoló
szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek
jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek
utólagos hőszigetelését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
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Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit
kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak, a padlás- és
lapostetőnek is.
.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
Padlásfödém utólagos hőszigetelése:
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése: nettó 437 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése:
Tető hő-, hang- és vízszigetelése: nettó 230 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése:
Homlokzati hőszigetelés befejező munkálatai, üvegszövetháló-erősítéssel, újra hálózással nettó 1562 m2;
Homlokzati EPS hőszigetelési rendszer kialakítása: nettó 64 m2
Elektromos hálózat korszerűsítése:
Világítás korszerűsítés: 186 db armatúra
Jelenlétérzékelők elhelyezése: 63 db
Nem elszámolható korszerűsítési kivitelezési tevékenységek, melyek önerő bevonásával valósíthatók meg:
Árnyékolók beépítése: 16 db
Tartalék világítási lámpatestek (akkumulátoros vészvilágítás) elhelyezése: 25 db
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 15
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) 10
3 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00100
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 180 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.
*A VI.3) pont folytatása:
29) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyrajzi számon valósul meg, a megvalósítás
nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem
lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a
rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani.
A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek
megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés
lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt
kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló
szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban:
Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2)
bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a
továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.
Az AT nyilatkozni köteles arról, a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti feltétel
fennáll (EKR űrlap alapján).
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Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1)
és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság
igazolásában(EKR űrlap alapján).
A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az
EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a
Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7)
bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról,
hogy a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.
A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó
nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet
folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés
szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási mód:
Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és
2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező és
AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD
dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A
nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a
vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt.
65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes
igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági
szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel
kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság
igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.re.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/
vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt
- üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya
szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek.,
67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés)
származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 45.000.000- Ft-ot.
A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel
kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság
igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek.
szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és
mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és
befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a)
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási
számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével,
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v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre
állásról szóló nyilatkozat, c) szakmai gyakorlatot, valamint szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai
önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; illetve melyből a
szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapítható). A párhuzamos szakmai
tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az
előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember
neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi
határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b)
szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember
a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata
egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek
által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
(A 2.1.-2.2. számú értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése
érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns
tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges
ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk).
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/
hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a
szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7)
bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat
be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített:
M1.1.): legalább nettó 320 m2 padlásfödém hőszigetelése tárgyú referenciát;
M1.2.) legalább nettó 170 m2 tető hő, és vízszigetelése tárgyú referenciát;
M1.3.): legalább nettó 1170 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát .
Ajánlattevő a fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3. pontokban előírt referenciákat több szerződéssel, de legfeljebb
összesen 4 db szerződéssel igazolhatja.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építésiszakterület” MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz a szakemberek között az átfedés megengedett.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba
vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
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bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:
Nettó Vállalkozói Díj (NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.
Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész
vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik. A jótállásra vonatkozó 36 hónapon felüli időtartam
ajánlattevői megajánlás függvénye, figyelemmel a felhívás II.2.5) pontjára.
Teljesítési biztosíték: Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján a NVD 5%-a
Jóteljesítési biztosíték: Kbt.134.§(3)bek. alapján a NVD 5 %-a.
Igényelhető előleg mértéke: NVD 5%-a, - de legfeljebb kettőszázötven millió forint- a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapján. Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le, ameddig
az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg
összeggel elszámolni.
Finanszírozás az uniós forrás terhére elszámolható tételek vonatkozásában a KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 sz.
projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. Az
uniós forrás terhére nem elszámolható tételek finanszírozása hazai forrásból történik.
Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről
kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 15-35-55-80-100%-ának
megfelelő mértékben Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV
igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a, 2015.éviCXIII.
tv., 322/2015.(X.31), Korm.r.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF)
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (SZT) tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az
arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
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2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt.
65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a
felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.
7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges
nyilatkozatot is.
8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (GSZ)
az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V.
törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés a szerződés szerinti munkaterület átadás-átvétel időpontjától
a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 30 millió HUF/év, valamint 15 millió HUF/kár összegű
kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a a munkaterület
átadás- átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére
benyújtani.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának
elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike
rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható,
az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé
irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált
elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen
beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az
olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.
15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Jelen eljárás feltételes
közbeszerzési eljárás továbbá a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján: AK az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja abban az esetben, ha az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 1889/2021. (XII.
9.) Korm. határozat 1. pont a) vagy b) alapján a műszaki tartalom és a támogatás arányos csökkentésének
szükségességéről dönt. Részletesen: az SZT -ben foglaltak szerint.
16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,
hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.
19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi
szempontok:egyenes arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutató
alapján);Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.
20)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

45

szerződést a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, mint megrendelő köti meg. Az
ajánlatkérőt megillető döntési jogköröket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
gazdasági igazgatója gyakorolja az eljárás során.
21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961)
22) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
24) AK tartalékkeretet nem biztosít.
25) Az ajánlati biztosíték mértéke nettó: 800.000 Ft, amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással
az AK 10027006-01451519-30005204. sz. bankszámlájára történő befizetésével (a közlemény rovatban
kérjük feltüntetni az eljárás EKR azonosítóját), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító
által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának
határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
26) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy
építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást
ér el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem
kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés,
padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.
27) Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A. § alapján meghatározott elektronikus
számlákat.
28) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
A helyszíni bejárás időpontja: 2022.07.12. 11:00 óra A találkozó helyszíne:. 3900 Szerencs, Bekecsi utca
10. A helyszíni bejárásról AK előzetes tájékoztatót, meghívót nem küld, a részvétel lehetőségének
elmulasztása AT felelőssége.
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó
szabályok szerint írásban tegyék fel.
*Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.14) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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.
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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:
2022/06/27 (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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Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (12823/2022)
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: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15752026251
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kalocsai Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752064251
Postai cím: Szt. István király Utca 26
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752105251
Postai cím: Mars Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752222251
Postai cím: Mátyási Utca 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Békés Megyei Büntetés-végrehajtási intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752208251
Postai cím: Béke Sugárút 38
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000815462022/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:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000815462022/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
x 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)
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Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése Dél-Alföldi régió_2
Hivatkozási szám: EKR000815462022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszeripari termékek szállítása büntetés-végrehajtási intézetek (Szegedi Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház
és Börtön, BácsKiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) részére
adásvételi keretszerződés keretében, 4 részben, az alábbi keretösszegek erejéig:
1. rész: Tészta, liszt, gabona - 38 570 376 Ft
2. rész: Konzerv - 91 579 560 Ft
3. rész: Szárazáru - 44 521 375 Ft
4. rész: Étolaj -29 740 800 Ft
A részletes műszaki leírást és a mennyiségi előírásokat, az egyedi megrendelések várható gyakoriságát a
közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tészta, liszt, gabona
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Mars tér 13.
6750 Algyő-Nagyfa
6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tészta, liszt, gabona szállítása nettó 38 570 376 Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
Szegedi Fegyház és Börtön: 31 296 480 Ft
Kalocsai Fegyház és Börtön: 2 053 248 Ft
BácsKiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 1 731 288 Ft
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 3 489 360 Ft
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
Várható szállítási mennyiség: 39 féle termék (tétel). A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 153739
kg.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján
történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
A bv. intézetek a műszaki leírás szerinti gyakorisággal rendelik meg a szükséges élelmiszereket. 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 - legfeljebb 6 hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül az ajánlatában
(kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott egységárakon köteles a megrendelt termékeket szállítani, és
ezen időtartamon belül az egységárak emelésére nem jogosult. A vételár (szerződéses ár) a KSH által közzétett
ráták (fogyasztói árindex) változására vonatkozó hivatalos adatok alapján félévente indexálásra kerülhet a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a
keretösszeg kimerülésére nem kerül sor, Vevő (AK) a szerződés hatályát legfeljebb 6 hónappal, de nem
tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes
követelmény a
műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények
nem határozhatók meg.
A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Konzerv
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Mars tér 13.
6750 Algyő-Nagyfa
6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konzerv szállítása nettó 91 579 560 Ftkeretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
Szegedi Fegyház és Börtön: 63 916 800 Ft
Kalocsai Fegyház és Börtön: 15 789 048 Ft
BácsKiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 6 445 872 Ft
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 5 427 840 Ft
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
Várható szállítási mennyiség: 46 féle termék (tétel). A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 804.670
db konzerv.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján
történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
A bv. intézetek a műszaki leírás szerinti gyakorisággal rendelik meg a szükséges élelmiszereket. A részletes
terméklista és az
elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati
egységáraknak
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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 - legfeljebb 6 hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül az ajánlatában
(kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott egységárakon köteles a megrendelt termékeket szállítani, és
ezen időtartamon belül az egységárak emelésére nem jogosult. A vételár (szerződéses ár) a KSH által közzétett
ráták (fogyasztói árindex) változására vonatkozó hivatalos adatok alapján félévente indexálásra kerülhet a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a
keretösszeg kimerülésére nem kerül sor, Vevő (AK) a szerződés hatályát legfeljebb 6 hónappal, de nem
tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes
követelmény a
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műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények
nem határozhatók meg.
A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Mars tér 13.
6750 Algyő-Nagyfa
6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazáru szállítása nettó 44 521 375 Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
Szegedi Fegyház és Börtön: 26 624 227 Ft
Kalocsai Fegyház és Börtön: 9 449 177 Ft
BácsKiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 5 903 755 Ft
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 2 544 216 Ft
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
Várható szállítási mennyiség: 75 féle termék (tétel). A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 496374
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
történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
A bv. intézetek a műszaki leírás szerinti gyakorisággal rendelik meg a szükséges élelmiszereket. 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 - legfeljebb 6 hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül az ajánlatában
(kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott egységárakon köteles a megrendelt termékeket szállítani, és
ezen időtartamon belül az egységárak emelésére nem jogosult. A vételár (szerződéses ár) a KSH által közzétett
ráták (fogyasztói árindex) változására vonatkozó hivatalos adatok alapján félévente indexálásra kerülhet a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a
keretösszeg kimerülésére nem kerül sor, Vevő (AK) a szerződés hatályát legfeljebb 6
hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes
követelmény a
műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények
nem határozhatók meg.
A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Étolaj
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Mars tér 13.
6750 Algyő-Nagyfa
6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Étolaj szállítása nettó 29 740 800 Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
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Szegedi Fegyház és Börtön: 21 964 800 Ft
Kalocsai Fegyház és Börtön: 3 024 000 Ft
BácsKiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 2 640 000 Ft
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 2 112 000 Ft
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
Várható szállítási mennyiség: 1 féle termék (tétel). A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 40000
liter.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján
történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
A bv. intézetek a műszaki leírás szerinti gyakorisággal rendelik meg a szükséges élelmiszereket. 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 - legfeljebb 6 hónappal, de nem
tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül az ajánlatában
(kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott egységárakon köteles a megrendelt termékeket szállítani, és
ezen időtartamon belül az egységárak emelésére nem jogosult. A vételár (szerződéses ár) a KSH által közzétett
ráták (fogyasztói árindex) változására vonatkozó hivatalos adatok alapján félévente indexálásra kerülhet a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a
keretösszeg kimerülésére nem kerül sor, Vevő (AK) a szerződés hatályát legfeljebb 6 hónappal, de nem
tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes
követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi
követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár
önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás:
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és a 3.
§ (1)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó
szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik aa Kbt.
62.§ (1)-(2) bekezdésben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában
részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a
kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 9.,10.,11.és
12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az
ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. 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. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. (EKR űrlap szerint) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az
ajánlathoz csatolnia kell a
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cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben
található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a
gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról,
hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. (EKR űrlap szerint)
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: M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) b)
pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 21.§ (1) a) alapján
ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett,
de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához
illeszkedő (élelmiszer) szállításait. Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r.
II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) alapján elfogadja a gazdasági
szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész α: szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D)
szakaszait nem.) A Kbt. 69.§ (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az alábbi igazolások
benyújtására:
M1) szerinti referencianyilatkozat/igazolás, mely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
- a szállítás tárgya,
- a szállított termékek mennyisége/ ellenértéke az adott részre vonatkozó referencia követelmény
figyelembevételével;
- a szerződéskötő másik fél megnevezése;
- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpont),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)–(2) szerint kell igazolni.
A referencia igazolást/nyilatkozatot úgy kell a kiállítani, hogy abból a kapcsolódó alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. AK folyamatban lévő teljesítést is
elfogad.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az AK
csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencianyilatkozatban/igazolásban
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy
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kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (11) bek-re, a Kbt. 140.§ (9) bek-re és a Korm.r. 24.§ (1) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett) összességében nem rendelkezik legalább) részenként az alábbi termékek
szállítására vonatkozó, alábbi értékű/mennyiségre vonatkozó igazolt referenciával:
1. rész: Tészta, liszt, gabona 80.000 kg
2. rész: Konzerv 420.000 db
3. rész: Szárazáru nettó 23 373 722 Ft
4. rész: Étolaj 21.000 liter
A referencia több szerződéssel is igazolható.
Az alkalmasság feltételei a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzésékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint nyertes AT részére banki átutalás útján
történik, 30 napon belül. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A §-nak megfelelően elektronikus számlát elfogad.
AK nyertes AT részére - megrendelésenként - sem előleget, sem részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
AK a termékek ellenértékét magyar forintban (HUF) fizeti meg nyertes AT részére.
AK késedelmes fizetése esetén nyertes AT-nak jogában áll késedelmi kamatot felszámítani.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésére.
Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termékek nettó – áfa nélküli – szerződéses összértéke. A kötbér
mértéke
késedelemmel érintett óránként a kötbér alap 1%-a, de minimum 4000 Ft/óra. Maximum: 6 óra időtartamra, 6 órát
meghaladó
késedelem esetén Felek a teljesítést meghiúsultnak tekintik, arra a Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbér
szabályai alkalmazhatóak.
Hibás teljesítés: a szerződésszerű teljesítésig a késedelmes teljesítésre irányadó szabályokat kell alkalmazni.
Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződés teljesítésének megtagadása vagy
érdekkörében
bekövetkezett okból történő lehetetlenülése miatt, továbbá amennyiben neki felróható okból az egyedi
megrendelésből adódó
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kötelezettségeinek legalább 3 megrendelés alkalmával nem tesz eleget, A meghiúsulási kötbér mértéke az
érintett Vevőre vonatkozó keretösszeg 10 (tíz) %-a.
Egyedi megrendelés esetén, amennyiben az Eladó a teljesítési határidő elteltétől számított 6 órán belül nem
teljesít, vagy Vevő
érdekmúlása következtében az egyedi megrendelés teljesítése határidőn túl már nem lehetséges, úgy Vevő az
egyedi megrendeléstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet, melynek mértéke az egyedi megrendelőben
szereplő termékek nettó – áfa nélküli – szerződéses összértékének 20 (húsz) %-a.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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
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Dátum: 2022/08/01 (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: 2022/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) alapján az elektronikusan
beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően
kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
elérhetővé teszi valamennyi Ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az
EKR rendelet 16. §-ára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja
elő.
b) Az EKR rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők
tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. emailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt
egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
d) AK az eljárás során a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535) és dr. Gerendás Gábor (01401)
g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi
határidőt befolyásoló üzemzavar
esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére.
j) AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
l) A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles
benyújtani a szerződéskötésig.
Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (2.sz.minta)
m) https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000752282022/
reszletek
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Ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló
63/2022. (II. 28.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján a Kbt. 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes piaci konzultációt
(EPK) folytatott le a
közbeszerzési eljárás megindítása előtt. Az előzetes piaci konzultációról készített összefoglaló
elérhetősége:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000752282022/
reszletek
További benyújtandó dokumentumok:
A) Ajánlat részeként:
1. Felolvasólap - EKR űrlap
2. Kereskedelmi ártáblázatok részenként (1.sz.minták). Ajánlattevőnek a kereskedelmi ártáblázat
valemmyni sorát ki kell töltenie,
ennek hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. - .pdf dokumentum és szerkeszthető (excel)
3. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) - EKR űrlap
4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerint - .pdf dkumentum
5. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap
6. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap
7. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap
(A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését)
8. Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat -EKR űrlap
9. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a KKD 9. pontja,
valamint a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése alapján (amennyiben részvételre jelentkező kapacitst nyújtó szervezettel igazlja alkalmasságát)
-EKR űrlap
10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő
írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldánya vagy
ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli
képviseletre jogosult személy írja
alá, akkor az adott személy(ek)nek a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás
mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. -.pdf
dkumentum
11. Nyilatkozat változásbejegyzésről- EKR űrlap
12. Változásbejegyzési kérelem (adott esetben) - .pdf dokumentum
13. Nyilatkozat üzleti titokról -EKR űrlap
Üzleti titok indokolás (adott esetben)
14. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) - EKR űrlap
15. Nyilatkozat titoktartásról -EKR űrlap
16. Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált igazolások figyelembevételéről - EKR űrlap
17. Nyilatkozat jelen közbeszerzési eljárás más részében felhasznált igazolások, nyilatkozatok figyelembe
vételéről -EKR űrlap
18. Nyilatkozat összeférhetetlenségről - EKR űrlap
19. Nyilatkozat a 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek (azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi -EKR
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űrlapkövetelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő)
való megfelelésről -EKR űrlap
20. A megajánlott termékekre vonatkozó termékleírás vagy gyártmánylap az 1. rész esetén. -.pdf formátum
21.Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról .pdf
dokumetnum Minta: KKD 5. számú minta
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:
2022/06/27 (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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Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány (13017/2022)
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: Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18357840203
Postai cím: Templom Utca 68
Város: Harta
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kustár Rozália
Telefon: +36 303629255
E-mail: info.dunataj@t-online.hu
Fax: +36 303629255
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunataj.org/
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/EKR000913702022/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/EKR000913702022/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: Közalapítvány
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: Kotró-rakodó gép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000913702022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

43251000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kotró-rakodó gép beszerzése az alábbiak szerint:
- 1 db min. 82 kW motorteljesítményű kotró-rakodó gép
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
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: Kotró-rakodó gép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43251000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6325 DUNATETÉTLEN, SÓSÉR TANYA 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kotró-rakodó gép beszerzése az alábbiak szerint:
- 1 db min. 82 kW motorteljesítményű kotró-rakodó gép
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. szempont: 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 1
2 3. szempont: A jótállás ideje alatt a kiszállási idő a hiba bejelentésétől számítottan (óra, min. 12, max. 24
óra) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE20NAT/HU/001404
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ár értékelési szempontot az alábbiak szerint határozza meg:
1.1 szempont Ajánlati ár (nettó EUR) Súlyszám 7
1.2. szempont: A jótállás ideje alatt a szervizelés munkadíja (nettó Ft/munkaóra) Súlyszám 1
AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdést.
Szerződéskötés feltételei: 1) A nyertes ajánlattevő kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§(6) bekezdés
szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§(2) bekezdés szerinti meghatalmazást.
Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§(4) bekezdés).
Ajánlatkérő a szervizelés alatt a következőt érti: a kötelező, ajánlatkérő által is elvégezhető karbantartási
munkákon túli kötelező javítások, a keletkező meghibásodások elhárítása, melyek nem tartoznak a jótállási körbe,
valamint a kiszállási díj.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1) A kizáró okok:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
b) AK–a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból az AT-t, alvállalkozót, alkalmassági
igazolásban részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
2) Megkövetelt igazolási módok:
2/A) Előzetes igazolás
a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)
Korm.r. 4.§ (1) bekezdés és 15. § (1) bekezdés szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
elektronikus űrlap EKR rendszerben való benyújtásával (továbbiakban EEKD benyújtása) köteles
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előzetesen igazolni a felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállásának
hiányát.
Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, h a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint benyújtandó
igazolás kiállítására mely szerv jogosult, és a Kbt. 69.§ (11) bekezdés szerinti adatbázis alkalmazásához
szükséges adatokat és -szükség esetén- hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az AK közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát, és az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben, azok kivételével, amelyek
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a 321/2015. Korm.r. előírja.
Az AK a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az
EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.
b) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni (EEKD II.C. pontban a válasz IGEN), akkor minden érintett szervezetre v. személyre
vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bekezdés és 321/2015. Korm.r. 3.§(3) bekezdés)
c) A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ sz. kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. §
(4) bekezdés szerinti nyilatkozati kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet
vonatkozásában ebben az esetben is külön be kell nyújtania a külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4)
bekezdés szerinti nyilatkozatot nyújt be.
d) Az AT az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Ha van, az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. Korm.r.13.§).
e) Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2)bekezdés.
f) Közös AT esetén: 321/2015. Korm.r.3.§ (5)-(6) bekezdés.
g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló –a 321/2015. Korm.r. megnevezett– elektronikus
nyilvántartásokból is ellenőrzi.
h) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
2/B) Igazolás
a) A Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
AK felhívja a legkedvezőbb AT-t –illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott
számú következő legkedvezőbb AT is– a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások
benyújtására. Az AT-nek a 321/2015. Korm.r.8.§;10.§,12-14.§ és 16.§ rendelkezései, ill. a Kbt. 69. (11a)
bekezdés szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
b) Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az AT csak
az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat
részeként. Az érintett szervezetek vagy személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra
további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bekezdés és
321/2015. Korm.r.15.§(1) bekezdés.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Az alkalmasság előzetes igazolása:
Az M.1 alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani az EEKD űrlapot. AK - figyelemmel a Kbt. 67.
§ (2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdésre - előírja, hogy a gazdasági
szereplőnek csak az EEKD „IV. rész: Kiválasztásiszempontok „alfa”: Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése” mezőjét kell kitöltenie, a IV. rész bármely további szakaszát nem; tehát AK az M.1.
alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát.
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi módon köteles
igazolnia alkalmasságát:
M1. Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
év szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján. Az
alkalmasságot az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.
§ szerint.
A nyilatkozatban vagy igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím,
kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szerződés (szállítás) tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel,
hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható
legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap pontossággal), továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket
veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan alkalmasság
teljesülését vagy kizáró ok fenn nem állását igazoló nyilatkozat vagy igazolás benyújtását, amelyet
ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott
nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Részletek: Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdés, 67.§ (3) bekezdés. A kapacitást nyújtó szervezetnek
ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket ajánlattevőnek
kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
Releváns még 321/2015. Korm. r. 1.§ és 3.§-ában foglalt előírások. Releváns még 424/2017. Korm. r. 6.§ (6a)
bekezdés
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 3 évben olyan szerződésszerű teljesítést igazoló, befejezett referenciával,
amely igazolja, hogy az ajánlattevő legalább 1 db, min. 60 kW teljesítményű rakodógép szállítását
teljesítette.
Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem
fogad el.
AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg
az M.1. alkalmassági feltételt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződés pénzügyi fedezetét a LIFE20NAT/HU/001404 azonosítószámú, a „Pannon szikes sztyeppék és
löszpusztagyepek innovatív kezelése növények, rovarok és madarak védelme érdekében” című projekt, szükség
esetén ajánlatkérő saját költségvetése biztosítja. Támogatási intenzitás: 90%.
2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (EURO)
3. AK előlegfizetési lehetőséget nem biztosít.
4. AK részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
5. AK előteljesítést elfogad.
A kifizetésre – amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót – minden esetben
szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számla igazolt kézhezvételét követő 30
napon belül kerül sor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint Kbt. 135. § (1) (4) (5) (6) bekezdései alapján.
Ajánlatkérő köteles elfogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A § alapján kiállított elektronikus számlát.
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

72

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: 2022/07/29 (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: 2022/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzés alkalmazása
miatt az EKR-rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik. Az EKR rendszeridő az irányadó az eljárási határidők tekintetében.
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:
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő kizárólag egyetlen gépet kíván beszerezni a
tárgyi eljárás keretében, így a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.
A II.2.7) pont szerinti kezdő dátum csak tájékoztató jellegű, a szerződés az utolsó aláírás napján lép
hatályba, mely egyben a kezdés dátuma is. A kezdés tényleges időpontjától függetlenül kell a szerződést
2022.09.20-ig teljesíteni.
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó
500.000,- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK ERSTE Banknál vezetett
11600006-00000000-96298835 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű
pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az
átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz
csatolni kell.
A közbeszerzési eljárás adásvételi szerződés megkötésére irányul.
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Az ajánlatban kötelező megadni az ajánlattevők által megajánlott áru típusát, gyártóját és származási
helyét.
A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő neve
és székhelye, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján
értékelésre kerülnek (EKR űrlap).
Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel
érintett áruk vételárának 1 %-a /nap, maximuma 30%.; meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett áruk
vételárának 30 %-a.
Értékeléssel kapcsolatos információk:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési szempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Értékelési
módszer: 1.1. szempont: ajánlati ár / fordított arányosítás; 1.2. szempont: szervizelés munkadíja / fordított
arányosítás 2. szempont: többlet jótállási idő / egyenes arányosítás; 3. szempont kiszállási idő / fordított
arányosítás.
Az 1.1. szempont keretében a mindösszesen nettó ajánlati ár kerül értékelésre, melyet euróban, pozitív
egész számmal kell megadni.
Ajánlatkérő az 1.2. számú értékelési szempontként értékeli a nyertes ajánlattevő által elvégzett szervizelés
munkadíját, melyet forintban, pozitív egész számmal kell megadni.
A 2. szempontnál a vállalt 12 hónap feletti többlet jótállást hónapban, nem negatív egész számmal kell
megadni. A jótállás értékelési szempont esetében ajánlatkérő 48 hónapban állapítja meg az ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső
határával azonos számú pontot (10 pont) ad, valamint további 0 hónapban határozza meg azon elvárását,
melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet (0 pont), tekintettel arra, hogy 12 hónap jótállás
biztosítása kötelező.
A 3. szempontnál ajánlatkérő értékeli, hogy Ajánlattevő a vállalt jótállás ideje alatt a meghibásodás
bejelentését követő hány órán belül érkezik ki a teljesítés helyére legalább a hiba felmérése, adott
esetben javítása érdekében. A kiszállási időt órában, pozitív egész számmal kell megadni. A kiszállási időt
munkanapokon és munkaszüneti napokon, pihenő napokon egyaránt a megajánlásnak megfelelően
kell teljesíteni. A kiszállási idő értékelési szempont esetében ajánlatkérő 12 órában állapítja meg az
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad, valamint 24 órában határozza meg azon
elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet. Minden ajánlattevő tehát köteles legfeljebb
24 órás kiszállási időt biztosítani, az ennél kedvezőtlenebb, valamint a 0 óra megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket, de nem alkalmazza és a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
Ajánlatkérő kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő(k) gazdasági szervezetet
(projekttársaság) hozzanak létre.
AK nem kér információt azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait az AT nem veszi igénybe (az EEKD
II. rész D) pontját nem kell kitölteni).
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (EKD)
tartalmazzák (iratjegyzék, minták). Irányadó továbbá Kbt. 41/A-41/C. §.
A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági
nyilatkozat kitöltése. Nyilatkozattétel elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a
Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
Közös ajánlattétel Kbt. 35-36.§
Üzleti titok Kbt.44.§
AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés 2. mondat szerinti korlátozással nem él.
A IV.2.6) pont a Kbt. 81.§ (11) bekezdés alapján 30 nap.
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Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely elektronikusan elérhető ajánlattevők
számára.
FAKSZ: Tóth Csaba (lajstromszám 00402)
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.
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:
2022/06/27 (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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Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft (12391/2022)
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: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 25107726241
Postai cím: Fő Tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirchhof Attila
Telefon: +36 204948368
E-mail: kirchhof@ovzrt.hu
Fax: +36 14303472
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esernyos.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/EKR000703262022/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/EKR000703262022/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: Rendezvényszervezés
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: Rendezvényszervezés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000703262022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79821000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyomdai szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint:
1. rész: Esernyős programfüzet
2. rész: Óbudai Anziksz
3. rész: Esernyős nagyrendezvények
4. rész: Óbuda újság
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Esernyős programfüzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1033 Budapest, Fő tér 2., illetőleg az ajánlatkérő által megjelölt
egyéb helyszín Budapest III. kerületében
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Esernyős havi programfüzet nyomdai munkák elvégzése az alábbi paraméterekkel (a szerződésben foglalt
műszaki specifikációban meghatározott szakmai feltételeknek megfelelően):
Méret: 130x130 mm
Terjedelem: 32 oldal + 4
Példányszám: 2000 pld alkalmanként, megjelenés havonta
Hozott anyag: Nyomdakész PDF
Nyomás: 4+4 szín COLOR
Papír: Borító: ofszet karton 250 g/m2, belív: ofszet 100 g/m2
Kötészet: irkafűzött, méretre vágva, kötegelve (mérettől függően)
A Vállalkozó a Kiadványt legkésőbb (a nyomdakész pdf. határidőben történő elküldése/ feltöltése esetén) a
leadási határidőt követő 5 munkanapon belül köteles Megrendelőnek átadni a teljesítés meghatározott helyén.
A nyomdakész anyag átvételekor a Vállalkozó megjelöli e-mailben azt az 5 munkanapon belüli időpontot, amikor
az elkészült kiadványt a Megrendelő részére leszállítja, átadja. Leadási határidőt követő 5 napon belül Vállalkozót
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség nem terheli. A kiszállítás időpontja hétköznaponként 9-16 óra, pénteken
9-13 óra közé essen előzetes egyeztetést követően.
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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, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/08/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a
megkötendő szerződést határozott időtartamra, 2022. augusztus 8-tól 2023. december 31. közötti
időszakra kötik, azzal, hogy egyező akarattal a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatják.
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a hosszabbítás tárgyában egymással legkésőbb 2023. június 30-ig
írásban megállapodnak.
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 fenntartja azt a jogát, hogy a szerződéstervezet 2. melléklet szerinti
opcionális programfüzetet (2023. évben legfeljebb kettő alkalommal, 2024. évben szintén legfeljebb
kettő alkalommal) rendeljen meg és gyártasson le Vállalkozó által a szerződéstervezet 1. mellékletében –
Műszaki leírás – és 3. mellékletben szereplő feltételek szerint.
Az opcionális programfüzet műszaki tartalma:
Méret: 130x130 mm
Terjedelem: 32 oldal + 4
Példányszám: 2000 pld alkalmanként
Hozott anyag: Nyomdakész PDF
Nyomás: 4+4 szín COLOR
Papír: Borító: ofszet karton 250 g/m2, belív: ofszet 100 g/m2
Kötészet: irkafűzött, méretre vágva, kötegelve (mérettől függően)
Ajánlatkérő a szerződés ideje alatt csak és kizárólag egyedi megrendeléssel hívhatja le az opcionális
megjelenéseket.
Ajánlatkérő az opcionális megjelenésre vonatkozó szándékát legkésőbb a megjelenés dátumát megelőző
5 héttel, azaz a megjelenést megelőző 35. napig köteles előre írásban jelezni egyedi megrendelővel
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(oldalszám, megjelenési dátum és nyomdakész pdf. leadási dátum megjelölésével) nyertes ajánlattevő
részére. Az opcionális lapszámok megrendelésére ajánlatkérő nem köteles.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A jelen hirdetmény II.2.7) pontjában a „Kezdés” vonatkozásában közölt információ tájékoztató jellegű, a jelen
közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigénye függvényében változhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapján a "legalacsonyabb ár" értékelési
szempontot alkalmazza, mert az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban meghatározott konkrét minőségű
szolgáltatás felel meg.
Ajánlattevőknek az áraikat az alábbiak szerint kell megadniuk:
1. 32+4 oldal/megjelenés "Esernyős programfüzet" nettó ajánlati ára (nettó Ft)
Az eljárás 1. részének nyertese tehát az az ajánlattevő lesz, aki esetében az 1. sorban meghatározott összeg a
legalacsonyabb lesz.
II.2.1)
Elnevezés: Óbudai Anziksz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1033 Budapest, Fő tér 2., illetőleg az ajánlatkérő által megjelölt
egyéb helyszín Budapest III. kerületében
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő az Óbudai Anziksz (a továbbiakban: Kiadvány) nyomtatási feladatait az alábbi szakmai
követelményeknek és feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni.
Méret: 210x265 mm
Terjedelem: 160+4
Példányszám: 1 000 pld alkalmanként
Hozott anyag: Nyomdakész PDF
Nyomás: 4+4 szín COLOR
Papír: Borító: ofszet karton 250 g/m2, belív: ofszet 120 g/m2
Kötészet: PUR ragasztókötve, termelésnek optimális csomagolás, méretre vágva, kötegelve (mérettől függően)
A Vállalkozó a Kiadványt legkésőbb (a nyomdakész pdf. határidőben történő elküldése/ feltöltése esetén) a
leadási határidőt követő 7 munkanapon belül köteles Megrendelőnek átadni a teljesítés meghatározott helyén.
A nyomdakész anyag átvételekor a Vállalkozó megjelöli e-mailben azt az 7 munkanapon belüli időpontot, amikor
az elkészült kiadványt a Megrendelő részére leszállítja, átadja. Leadási határidőt követő 7 napon belül Vállalkozót
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.
A kiszállítás időpontja hétköznaponként 9-16 óra, pénteken 9-13 óra közé essen előzetes egyeztetést követően.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/08/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a
megkötendő szerződést határozott időtartamra, 2022. augusztus 8-tól 2023. december 31. közötti
időszakra kötik, azzal, hogy egyező akarattal a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatják.
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a hosszabbítás tárgyában egymással legkésőbb 2023. június 30-ig
írásban megállapodnak.
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 jelen hirdetmény II.2.7) pontjában a „Kezdés” vonatkozásában közölt információ tájékoztató jellegű, a jelen
közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigénye függvényében változhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapján a "legalacsonyabb ár" értékelési
szempontot alkalmazza, mert az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban meghatározott konkrét minőségű
szolgáltatás felel meg.
Ajánlattevőknek az áraikat az alábbiak szerint kell megadniuk:
1. 160+4 oldal/megjelenés "Óbudai Anziksz" nettó ajánlati ára (nettó Ft)
Az eljárás 2. részének nyertese tehát az az ajánlattevő lesz, aki esetében az 1. sorban meghatározott összeg a
legalacsonyabb lesz.
II.2.1)
Elnevezés: Esernyős nagyrendezvények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

79821000-5
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1033 Budapest, Fő tér 2., illetőleg az ajánlatkérő által megjelölt
egyéb helyszín Budapest III. kerületében
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő az Esernyős által szervezett nagyrendezvények nyomtatási feladatait az alábbi szakmai
követelményeknek és feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni.
Nyomdai termékek:
A0-es méretű plakát
A2-es méretű plakát
programfüzet
szórólap
flyer
Teljesítési mennyiség megjelenési alkalmanként:
A0 méretű plakát 30 db
A2 méretű plakát 50 db
programfüzet 2000 pld
szórólap 500 db
flyer 500 db 2 oldalas
Méretek:
A0 méretű plakát 841 × 1189 mm
A2 méretű plakát 594 × 841 mm
2000 db füzet 130x130 mm
A5 szórólap 148 × 210 mm
A4 flyer 210 × 297 mm
Terjedelem: programfüzet 24 vagy 32 vagy 40 oldal
Példányszám: A0 méretű plakát 30 db
A2 méretű plakát 50 db
programfüzet 2000 pld
szórólap 500 db
flyer 500 db 2 oldalas
Hozott anyag: Nyomdakész PDF
Nyomás: 4+4 szín COLOR
Papír:
A0 méretű plakát 250 g/m2 ofszet,
A2 méretű plakát ofszet 120 g/m2,
programfüzet borító: ofszet karton 250 g/m2, belív: ofszet 100 g/m2,
szórólap műnyomó 120 g/m2
flyer műnyomó 120 g/m2
Kötészet: programfüzet: irkafűzött
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/08/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a
megkötendő szerződést határozott időtartamra, 2022. augusztus 8-tól 2023. december 31. közötti
időszakra kötik, azzal, hogy egyező akarattal a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatják.
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a hosszabbítás tárgyában egymással legkésőbb 2023. június 30-ig
írásban megállapodnak.
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 jelen hirdetmény II.2.7) pontjában a „Kezdés” vonatkozásában közölt információ tájékoztató jellegű, a jelen
közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigénye függvényében változhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapján a "legalacsonyabb ár" értékelési
szempontot alkalmazza, mert az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban meghatározott konkrét minőségű
szolgáltatás felel meg.
Ajánlattevőknek az áraikat az alábbiak szerint kell megadniuk:
1. 30 db A0 méretű plakát/megjelenés nettó ajánlati ára (nettó Ft)
2. 50 db A2 méretű plakát/megjelenés nettó ajánlati ára (nettó Ft)
3. 2000 db programfüzet /megjelenés nettó ajánlati ára (nettó Ft)
4. 500 db szórólap/megjelenés nettó ajánlati ára (nettó Ft)
5. 500 db kétoldalas flyer /megjelenés nettó ajánlati ára (nettó Ft)
A legalacsonyabb ár kiszámítása úgy történik, hogy Ajánlatkérő összeadja a fentiekben meghatározott 1.+ 2. +3.
+ 4.+5. sorok összegét és amely ajánlattevő az így képzett összeg alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot adja
az lesz a nyertes ajánlattevő.
Az eljárás 3. részének nyertese tehát az az ajánlattevő lesz, aki esetében az 1.+2.+3.+4.+5. tételek összeadásával
képzett összeg a legalacsonyabb lesz.
II.2.1)
Elnevezés: Óbuda újság
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest III. kerületi teljesítési hely (szállítási cím)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"Óbuda" újság nyomdai szolgáltatásának ellátása vállalkozási szerződés keretében.
Méret: A/4, 21 x 29,7 cm
Mennyiség: évi 24 megjelenés, átlagosan 2 megjelenés/hónap.
Példányszám: 60.000 példány/megjelenés
Terjedelem: 16, 20, 24, 32 oldal/megjelenés
Normál lapszámok: 32 oldal,
opcionális lapszámok: 16, vagy 20, vagy 24, vagy 28, vagy 32 oldal
Nyomtatás: 4+4 color (négyszínnyomás)
Papír: 50–60 g/m2 tömegű, SC papír
Kötészet: gerincragasztva, méretre vágva, kötegelve, vagy irkafűzött, méretre vágva, kötegelve
Átadott forrásanyag: nyomdakész PDF
A Vállalkozó az újságot legkésőbb (a nyomdakész pdf. határidőben történő elküldése/ feltöltése esetén) a leadási
határidőt követő 50 órán belül (megjelenés napján délután 14 óráig) köteles Megrendelőnek átadni a teljesítés
meghatározott helyén. A nyomdakész anyag átvételekor a Vállalkozó megjelöli e-mailben azt az 50 órán belüli
időpontot, amikor az elkészült újságot a Megrendelő részére leszállítja, átadja. Leadási határidőt követő 50 órán
belül Vállalkozót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.
A kiszállítás időpontja hétköznaponként 9-16 óra, pénteken 9-13 óra közé essen előzetes egyeztetést követően.
Minőség: Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt azonos, magas nyomdai minőségű szolgáltatást
nyújt, amely a megfelelő színtelítettséget, nyomaterősséget, a passzerpontosságot, a hajtáspontosságot és a
nyomattisztaságot (kenődés, maszatolás nélkül) jelenti.
Megjelenések: általában kéthetente. Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a szerződés időtartama
alatt több alkalommal is eltérjen az alábbiakban részletezett tervezett megjelenéstől.
Az elektronikus úton történő átadás főszabály szerint ftp szerver (CTP) útján történik. Az elektronikus úton történő
rendelkezésre bocsátás keretében oldaltördelt PS vagy PDF formátumban kerül Ajánlattevő ftp-jére feltöltésre.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x 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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a
megkötendő szerződést határozott időtartamra, 2022. augusztus 8-tól 2023. december 31. közötti
időszakra kötik, azzal, hogy egyező akarattal a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatják.
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Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a hosszabbítás tárgyában egymással legkésőbb 2023. június 30-ig
írásban megállapodnak.
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 fenntartja azt a jogát, hogy a szerződéstervezet 2. melléklet szerinti
opcionális lapszámokat (2022. évben kettő alkalommal, 2023. évben öt alkalommal, 2024. évben szintén
öt alkalommal) rendeljen meg és gyártasson le Vállalkozó által a szerződéstervezet 1. mellékletében –
Műszaki leírás – és 3. mellékletben szereplő feltételek szerint. Ajánlatkérő a szerződés ideje alatt csak és
kizárólag egyedi megrendeléssel hívhatja le az opcionális megjelenéseket.
Ajánlatkérő az opcionális megjelenésre vonatkozó szándékát legkésőbb a megjelenés dátumát megelőző
5 héttel, azaz a megjelenést megelőző 35. napig köteles előre írásban jelezni egyedi megrendelővel
(oldalszám, megjelenési dátum és nyomdakész pdf. leadási dátum megjelölésével) nyertes ajánlattevő
részére. Az opcionális lapszámok megrendelésére ajánlatkérő nem köteles.
Opció műszaki tartalma:
Méret: A/4, 21 x 29,7 cm
Mennyiség: évi 24 megjelenés, átlagosan 2 megjelenés/hónap.
Példányszám: 60.000 példány/megjelenés
Terjedelem: 16, 20, 24, 32 oldal/megjelenés
Normál lapszámok: 32 oldal,
opcionális lapszámok: 16, vagy 20, vagy 24, vagy 28, vagy 32 oldal
Nyomtatás: 4+4 color (négyszínnyomás)
Papír: 50–60 g/m2 tömegű, SC papír
Kötészet: gerincragasztva, méretre vágva, kötegelve, vagy irkafűzött, méretre vágva, kötegelve
Átadott forrásanyag: nyomdakész PDF
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 jelen hirdetmény II.2.7) pontjában a „Kezdés” vonatkozásában közölt információ tájékoztató jellegű, a jelen
közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigénye függvényében változhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapján a "legalacsonyabb ár" értékelési
szempontot alkalmazza.
Ajánlattevőknek az áraikat az alábbiak szerint kell megadniuk:
1. 60.000 db, 16 oldal/megjelenés újság nettó ajánlati ára (nettó Ft)
2. 60.000 db, 20 oldal/megjelenés újság nettó ajánlati ára (nettó Ft)
3. 60.000 db, 24 oldal/megjelenés újság nettó ajánlati ára (nettó Ft)
4. 60.000 db, 28 oldal/megjelenés újság nettó ajánlati ára (nettó Ft)
5. 60.000 db, 32 oldal/megjelenés újság nettó ajánlati ára (nettó Ft)
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A legalacsonyabb ár kiszámítása úgy történik, hogy Ajánlatkérő összeadja a fentiekben meghatározott 1.+ 2. +3.
+ 4.+5. sorok összegét és amely ajánlattevő az így képzett összeg alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot adja
az lesz a nyertes ajánlattevő.
Az eljárás nyertese tehát az az ajánlattevő lesz, aki esetében az 1.+2.+3.+4.+5. tételek összeadásával képzett
összeg a legalacsonyabb lesz.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Kizáró
okok igazolási módja: A
Kbt. 74. § (1) bekezdése szerint: "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 [62. §, és ha az
ajánlatkérő előírta 63. §]
hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be." Összeférhetetlen és nem vehet
részt a közbeszerzési
eljárásban ATként, AVként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az, akivel szemben a Kbt. 25. §
(3) és (4) bek. szerint
bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. ATnek és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot
igazoló GSZnek/személynek az
ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak
megfelelően, az Egysége
Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bek. hatálya alá. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § rendelkezései alapján kell kitölteni és benyújtani. Az
igazolási mód esetében
egyebekben a Kbt. 41/A. § bekezdései, a Kbt. 64. §, 69. § (11a) bek. irányadók. AT nyilatkozni köteles arról,
hogy a
szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső
olyan AVt, amely nem vesz
részt az alkalmasság igazolásában. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően
kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 13. §-a alapján AT
vonatkozásában folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolata. Elektronikus feladás
esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is szükséges. A nyilatkozatot az EKR-ben
nemleges tartalom esetében is
be kell nyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. AK az
ellenkező bizonyításáig az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem
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állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok ismegfelelően
alkalmazandóak. A közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
"Magyarországon letelepedett
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban az ajánlatkérő a
Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a
következőképpen köteles
ellenőrizni a kizáró okok hiányát: ... ib) * a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;" "10. §
(1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a
Kbt. Második Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni,
illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: ... gb) * a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását
tartalmazza; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;" A kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban
előírt igazolások benyújtására AT a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint köteles. Nem Magyarországon
letelepedett AT esetén,
amennyiben közvetlenül nem érhető el AK számára elektronikusan ingyenes, magyar nyelvű hatósági
nyilvántartás, amelyből a GSZ
cégkivonata AK számára lekérdezhető, úgy kérjük annak másolatát - adott esetben felelős magyar fordítás
csatolásával együtt benyújtani. AK egyebekben felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a alapján nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a alapján nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alk-i követelm.-nek való előzetes
megfeleléshez az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3)bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek és 2. § (5) bek szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK
az EEKD IV. részében
szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése. Az
igazolások benyújtásának utólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bek. szerint felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell
megfelelni:
M.1.) Ajánlattevő ismertesse a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, az alkalmassági minimum
követelményben meghatározott tárgyú (kiadvány nyomtatási szolgáltatások) szolgáltatásait.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/
hó/nap megjelöléssel), a
szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét,
továbbá az arra vonatkozó
nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.) /Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a
fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a
referenciaelbírálásánál csak az ajánlattevő (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet)
saját teljesítését veszi
figyelembe./
Ajánlatkérő a bírálat során a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
teljesítéseket veszi figyelembe
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – nem rendelkezik
- az 1. rész esetében legalább 3 hónapon keresztül teljesített, havonta legalább 1 alkalommal minimum
1.000 példányszámban, 4+4 szín Color nyomtatásban megjelent, minimum 12 oldalas nyomdai kiadvány
szolgáltatására vonatkozó referenciával.
- a 2. rész esetében legalább 500 példányszámban, 4+4 szín Color nyomtatásban megjelent, minimum 100
oldalas nyomdai kiadvány szolgáltatására vonatkozó referenciával.
- a 3. rész esetében legalább 200 példányszámban, 4+4 szín Color nyomtatásban megjelent, 2 oldalas
A/4 flyer és legalább 10 db A0 méretű, 4+4 szín Color nyomtatásban megjelent plakát szolgáltatására
vonatkozó referenciával.
- a 4. rész esetében legalább 6 hónapon keresztül teljesített, havonta legalább 1 alkalommal minimum
15.000 példányszámban megjelent, minimum 12 oldalas, 4+4 szín Color nyomtatásban előállított újság
vagy egyéb időszaki kiadvány nyomdai szolgáltatására vonatkozó referenciával.
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:
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint. Előleg
igénylésére nincs lehetőség.
Megrendelő a feladatok igazolt teljesítését követően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját
követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki. A számla a havi bruttó
vállalási árral megegyező összegű.
A kiállított számla mellékletét képezik a teljesítésigazolások, melyeket Megrendelő meghatalmazott képviselője az
általa lefolytatott ellenőrzések során állít ki. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása az Ajánlatkérő
(Megrendelő) részéről.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. Késedelmi
kamat: Ptk. 6:155. § szerint. Alkalmazandó a 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bekezdése.
A Kbt. 135. § (10): "Az (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésben, illetve a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a
szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem vagy - ide nem értve a (8) bekezdés szerinti esetet - ezektől
eltérően állapodtak meg."
A Kbt. 135. § (11): "Semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset
kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza
az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását."
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: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (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: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint. Az
ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdések vonatkoznak a bontásra
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint. Az
ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdések vonatkoznak a bontásra
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. szeptember
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek. és a Kbt. 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
Az eljárás eredményéről a
tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren (www.ekr.gov.hu)
keresztül kell és lehet benyújtani! Az EKR-ben a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló
nyilatkozatokat - szkennelt, .
pdf, ms word vagy adott esetben .xls fájlformátumban, (tömörített formátum esetén .zip vagy .rar) kell
benyújtani! Alkalmazandó a
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Kbt.41/A. §-a. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu
/tamogatas/ linken. 2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen
felhívás I.3. Kommunikáció
pontban megadott elektronikus elérési úton 3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint 4) Közös ajánlattétel esetén
az ajánlathoz csatolni kell aközös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti meghatalmazást a 35. § (2a) bekezdése
szerinti tartalommal. 5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti, az EKR-ben létrehozott elektronikus
űrlapot 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) Az ajánlathoz csatolni
kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz
csatolt nyilatkozatokat aláíró
(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott
esetben meghatalmazást, a
dokumentációban előírt formában 9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell 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 10)
Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41./A §
(1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. 11) Ajánlatkérő az
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg a jelen felhívásban 12)
Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani 13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő
elektronikus úton az EKR
rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során. 14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.
§ (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat,
amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. 16) 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. 17) Ajánlattevőnek egyebekben a dokumentációban meghatározott dokumentumokat,
nyilatkozatokat csatolnia kell az
ajánlathoz. 18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő valamely a
felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt
vagy adatot igazolni, akkor
nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot
tartalmazó ingyenes, a magyar
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége 19) A
felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
20) Ajánlatkérő az eljárásban
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ajánlati biztosítékot nem ír elő. 21) FAKSZ: Dr. Kirchhof Attila (lajstromszám: 01087) 2000 Szentendre,
Málinkó utca 5. tel.:
+36209372338, e-mail: kirchhof@ovzrt.hu 22) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi
lehetővé projekttársaság
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára. 23) További részletes információk a
közbeszerzési dokumentációban
találhatók. 24) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az
értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot, azaz
ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 25) Átszámítás, árfolyamok: A nem a kért
valutanemben rend-re álló adatok vonatkozásában a MNB által, az ajánlati
felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Ha vmely devizát a
MNB nem jegyez, az adott
devizára az AT székhelye szerinti ország kp-i bankja által a felhívás feladásának napján érvényes
devizaárfolyamon számított euró
ellenérték képezi az átszám alapját. 26) Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Középeurópai időzóna szerint
értendők. 27) AK jelen elj-ban a 424/2017. (XII.19.) Kr. (EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer (EKR)
igénybevételével jár el. Az ajánlatokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az EKR űrlapjain felül
benyújtandó igazolásokat
/nyíl-ot (dokumentumot) a gazd szereplő aláírásra jogosult/általa meghatalmazott személynek cégszerűen
alá kell írnia és fel kell
tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott helyre.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

92

Postai cím: Riadó u. 5
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:
2022/06/27 (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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KFKI Üzemeltető Kft (12753/2022)
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: KFKI Üzemeltető Kft
Nemzeti azonosítószám: 10670484243
Postai cím: Konkoly Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Edit
Telefon: +36 703620849
E-mail: bosnyak.edit@kfkipark.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kfki.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/EKR000899912022/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/EKR000899912022/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: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: saját tul,bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KFKI - földgáz 2022/2024
Hivatkozási szám: EKR000899912022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09123000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. Rész
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2022.10.01. 06:00 CET - 2023.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II. Rész
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2023.10.01. 06:00 CET - 2024.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: FÖLDGÁZ 2022-2023
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2022.10.01. 06:00 CET – 2023.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 1 000 000 m³
mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől 30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett
díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
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Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, figyelemmel a
Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott
és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal
pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval
érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: FÖLDGÁZ 2023-2024
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

09123000-7
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2023.10.01. 06:00 CET – 2024.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 1 000 000 m³
mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől 30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett
díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, figyelemmel a
Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott
és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(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: 2023/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal
pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső
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természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval
érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
fejezetében foglaltak szerint.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. (előzetes igazolási mód)
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. §
(11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia értékesítéseit (megjelölve legalább a
teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő
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másik felet, az értékesítés tárgyát és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése.
Az igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak IV. rész
alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített
ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített
ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya
szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb földgáz energia
értékesítéseik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen
az I. rész tekintetében legalább 500 000 m3 mennyiségű,
a II. rész tekintetében legalább 500 000 m3 mennyiségű,
mindkét rész tekintetében legalább 500 000 m3 mennyiségű,
földgáz értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák
ellenértékét Felhasználó átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseinek és a
Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §, 6:186. §-a is. Ajánlatkérő a Kbt. 27/
A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Ajánlatkérő a projekttársaság
létrehozásának lehetőségét kizárja.
Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Eladót késedelmi kötbérfizetési
kötelezettség terheli, amennyiben az átviteli hálózatba történő betáplálást a kezdő időpontban olyan okból
nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a
Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át.
Eladót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, melyben az energiaszolgáltatás
olyan okból szünetel, amelyért Eladó felelős vagy egyéb módon nem felel meg a szerződésben, illetve a
jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a hibás teljesítéssel érintett
napok vonatkozásában a Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó
díjának 5%-át.
A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 30%-át.
Vevő számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek kijelentik, hogy adott esetben a
pénzügyi rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentáció 6. pontjában foglaltak
szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 108. § (8a) bekezdését alkalmazza.
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: 2022/07/27 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

101

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (6)
bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint,
valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az
Elektronikus Közbeszerzési rendszerben.
2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén
ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak!
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. §
(4) bekezdése szerint, EKR űrlap kitöltésével. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten
meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
4.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4)
bekezdése szerint eljárva.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a
meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy
nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.
7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint érvényesül.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
9.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása tekintetében ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági
szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.
10.) Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (a
közbeszerzési dokumentáció 5. számú melléklete szerint). Az ajánlatba csatolandó a Sourcing kalkulációs
tábla, amely nem része a szakmai ajánlatnak, hiánypótlása megengedett.
11.) Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében
ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt
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versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre,
így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni. A földgáz energia piaci
sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás.
12.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215
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:
2022/06/27 (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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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (12853/2022)
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: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: 15775883241
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922852022/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/EKR000922852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlésfelügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyv- és folyóiratkiadás
Hivatkozási szám: EKR000922852022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79970000-4
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alaptevékenységébe tartozó szakmai
kiadványok megjelentetése tárgyában, 90 000 000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig, egyedi megrendelések keretében
a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os (63 000 000 Ft + ÁFA)
kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget a szerződés időtartama alatt, a fennmaradó összeg (30%) lehívására
nem köteles.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat jelen felhívás II.2.4) pontja, a közbeszerzési dokumentumok
részét képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
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: Könyv- és folyóiratkiadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79970000-4

További tárgyak:

79530000-8

Kiegészítő szójegyzék

79821000-5
79821100-6
79822500-7
79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelyei (1015 Budapest, Ostrom u.
23-25; 1088 Budapest, Reviczky utca 5.; 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata vállalkozói keretszerződés alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
alaptevékenységébe tartozó jogi könyvkiadási programjában meghatározott könyvek, illetve kutatási
programjának eredményeképpen létrejövő anyagok, valamint az „In Medias Res – Folyóirat a sajtószabadságról és
a társadalmi nyilvánosság szabályairól” szakfolyóirat (a továbbiakban együtt: kiadványok) megjelentetése teljes
körű kiadói szolgáltatás keretében egyedi megrendelések alapján az alábbiak szerint:
A) A teljes körű kiadói szolgáltatás magában foglalja a megjelentetni kívánt szakkönyvek vonatkozásában
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a) felhasználási jogok NMHH-tól, más kiadótól, vagy közvetlenül a szerzőktől való megszerzését (ideértve az
eredetileg idegen nyelvű művek jogtulajdonosaival való elszámolást is);
b) a fordítási (és kontrollszerkesztői) munkálatok elvégzését;
c) a szerkesztői munka elvégzését;
d) az olvasószerkesztői és korrektori munkálatok elvégzését;
e) a sorozatterv, illetve az egyes kötetek borító- és könyvterveinek elkészítését;
f) a műszaki szerkesztés és tördelés elvégzését, illetve 2 korrektúraforduló biztosítását, elvégzését;
g) a kiadásra kerülő művek nyomdai kivitelezését (nyomás, kötés, szállítás);
h) a kiadott művek terjesztésének megszervezését, elvégzését.
Nyertes ajánlattevő a fenti a)–g) pontok szerinti kiadási tevékenység eredményeképpen létrejött, egyedi
megrendelésben meghatározott mennyiségű szakkönyvet az annak alapjául szolgáló kézirat átadását követő 5
hónapon belül köteles az NMHH részére átadni.
A h) ponttal összefüggésben a terjesztés megszervezése, elvégzése az egyedi megrendelésben meghatározott
példányszámból számított 100 (száz) darab szakkönyvre vonatkozik.
Ajánlattevő a magyar és angol nyelvű szakkönyvek terjesztése érdekében, azoknak mind EPUB, mind MOBI, mind
pedig PDF kiterjesztésű e-könyv formátumban történő kiadását is biztosítja.
B) A folyóirat kiadása tekintetében a teljes körű kiadói szolgáltatás magában foglalja a megjelentetni kívánt
folyóirattal kapcsolatos
a) felhasználási jogok az NMHH-tól vagy közvetlenül a szerzőktől való megszerzését;
b) a szerkesztői munka elvégzését;
c) az olvasószerkesztői és korrektori munkálatok elvégzését;
d) sorozat- és borítóterv elkészítését;
e) a műszaki szerkesztés és tördelés elvégzését, illetve 2 korrektúraforduló biztosítását, elvégzését;
f) nyomdai kivitelezést (nyomás, kötés, szállítás);
g) terjesztés megszervezését, elvégzését;
h) a folyóirat hivatalos magyar és angol nyelvű weboldalának üzemeltetését, valamint tartalomkezelését, továbbá
elektronikus szerkesztői rendszer működtetését.
Nyertes ajánlattevő a fenti a)–f) pontok szerinti kiadási tevékenység eredményeképpen létrejött, egyedi
megrendelésben meghatározott példányszámú folyóiratot az annak alapjául szolgáló kézirat átadását követő 45
naptári napon belül köteles az NMHH részére átadni.
A g) ponttal összefüggésben a terjesztés megszervezése, elvégzése az egyedi megrendelésben meghatározott
példányszámból számított 100 példányra vonatkozik.
Ajánlattevő az aktuális szám megjelenésekor az általa üzemeltetett honlapon ingyenesen biztosítja a folyóirat
teljes anyagához való online hozzáférést.
Szolgáltatás tervezett (indikatív) mennyisége:
Tervezetten összesen 24 kiadvány az alábbi megbontásban:
a) Tervezetten 6 szakfolyóirat kiadása, 200-250 oldal terjedelemben, 300 példányban.
b) Tervezetten 18 szakkönyv kiadása, szakkönyvenként 500 példányban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott indikatív mennyiség csupán ajánlatkérő által prognosztizált
mennyiség, mely a beszerzési igény várható összetételét fejezi ki. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a
megadott indikatív mennyiségek megrendelésére.
Ajánlatkérő szakkönyvek esetében eredetileg idegen (elsősorban angol) nyelvű művek magyar nyelven
történő, valamint magyar és angol nyelvű művek megjelentetését érti, elsősorban médiajogi, médiatudományi,
infokommunikációs, versenyjogi, hírközlésjogi, hírközlés-tudományi, közigazgatási és alkotmányjogi, adatvédelmi,
illetve jogelméleti témában. Ajánlatkérő tudományos szakfolyóirat alatt magyar nyelvű, a 2022-es évben egyszer,
azt követően évente kétszer megjelenő, kb. 200-250 oldal terjedelmű folyóiratot ért.
A szakkönyvek tekintetében egyedi megrendelés legkésőbb a szerződés aláírásától számított 31. hónapig, míg
a folyóirat esetében a 33. hónapig adható le, úgy, hogy a teljesítés határideje nem nyúlhat túl a II.2.7) pontban
meghatározott időtartamon (36 hónap).
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Az NMHH részére átadott példányok terhére 100-100 példányt az ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó)
jogosult a saját értékesítési hálózatán (csatornáin) keresztül értékesíteni.
A szerződés II.2.7. pont szerinti meghosszabbítása esetén a szakkönyv tekintetében egyedi megrendelés
legkésőbb a szerződés aláírásától számított 43. hónapig, míg a folyóirat esetében a 45. hónapig adható le.
Ajánlattevő az idegen nyelvű szakkönyv magyar nyelvű kiadásaként elkészült kiadvány tekintetében teljes
mértékben jogosult közvetített szolgáltatásként elszámolni a kiadványok felhasználási jogának megszerzésével
kapcsolatban felmerülő jogdíjat a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Amennyiben a kiadványok felhasználási
jogát a nyertes ajánlattevő az NMHH-tól vagy közvetlenül a szerző(k)től szerzi meg, úgy annak megszerzésére
minden esetben ellenszolgáltatás nélkül kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő semmilyen igényt nem érvényesíthet,
amennyiben Ajánlatkérő (Megrendelő) egyedi megrendelései nem merítik ki, illetve nem érik el a szerződés
szerint meghatározott megrendelhető szolgáltatásmennyiséget, illetve keretösszeget.
A teljesítéshez szükséges műszaki-technikai feltételek és szakemberek biztosítása nyertes ajánlattevő költsége és
kötelezettsége.
A szolgáltatással összefüggő, valamint az egyes részfeladatokkal kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) pont M.2.2) pontjában megjelölt 1 fő szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg a II.2.7)
bekezdésben rögzített határidőig nem kerül felhasználásra, a szerződés határozott időtartama alatt
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő cégkapujára küldött egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal jogosult további
12 (tizenkét) hónappal meghosszabbítani a teljesítési határidőt a szerződéses feltételek változatlansága
mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a VI.3) ponthoz:
1) KIEGÉSZÍTÉS a II.1.6) ponthoz: Jelen eljárásban Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét
figyelemmel arra, hogy a teljes körű kiadói szolgáltatás egy olyan komplex feladat, melynek része a felhasználási
jog megszerzése, a nyomdai előkészítési feladatok, a nyomdai kivitelezés, illetve a kiadott művek terjesztése,
melyre tekintettel a megrendelésre kerülő szolgáltatások természete, összetettsége és azok egymásraépültsége
nem teszi lehetővé a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető részekre történő ajánlattétel biztosítását, annak
mind tárgyi, mind időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna. [Kbt. 61. § (4)]
2) Értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont (Összesített ajánlati ár) az értékarányosítás (fordított
arányosítás), a 2. értékelési részszempont (szakember többlettapasztalata) az értékarányosítás (egyenes
arányosítás) módszere szerint kerülnek értékelésre. Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó
útmutatója (KÉ - 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Az értékelés során adható pontszám valamennyi
részszempont esetén: 0-10.
3) Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket
a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
További részletes információk a KD-ban.
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 Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll, vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére – beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés
vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból,
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 benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek. és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése alapján a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) bekezdés pontjaiban foglalt kizáró
okok hatálya alá. A Kbt.-ben foglaltak szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
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(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 a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a
közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének 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.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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) bekezdés a)-f)
és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
[Kbt. 67. § (4)].
Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. § alkalmazását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. §
(1)-(2) bek. és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet II. Fejezetében
(2-4. §) foglaltaknak megfelelően - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni. Közös ajánlattevők esetében külön formanyomtatvány
szükséges, valamennyi közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Kapacitást nyújtó más szervezet vagy személy esetében 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 vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltakra.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő alkalmassága igazolható:
P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ha az
ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő
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által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult
igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a
minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes
árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására,
illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból,
ha:
P1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összességében legalább nettó 47 000 000,- Ft, a közbeszerzés tárgyából (azaz könyv/folyóirat kiadói
és/vagy nyomdai és/vagy terjesztési szolgáltatásból származó) szolgáltatásokból származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől
eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha
az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben
nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
AK kiadói szolgáltatás alatt azon tevékenységek összességét érti, melynek keretében grafikai és tipográfia
tervezési, terjesztési és szöveggondozási feladatok ellátásának eredményeképpen nyomtatásban és/vagy
e-könyv formátumban megjelenő szakkönyv és/vagy folyóirat előállítására kerül sor.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2)
bek. és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4.
§) foglaltaknak megfelelően - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános
jelzése” szakaszát kell kitölteni. Közös ajánlattevők esetében külön formanyomtatvány szükséges,
valamennyi közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg.
Kapacitást nyújtó más szervezet vagy személy esetében 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 vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további
ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől
eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
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Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha
az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben
nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés
tárgya szerinti (könyv és/vagy folyóirat tekintetében a kiadói- vagy a kiadói és nyomdai szolgáltatásból
származó) szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt
adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, így
mindenképpen megnevezendő a könyv és/vagy folyóirat címe; az ellátott szolgáltatás (kiadói/kiadói és
nyomdai); a könyv/folyóirat szakmai tárgya (médiajog/médiatudomány /infokommunikáció/versenyjog/
hírközlésjogi/hírközlés-tudományi/adatvédelmi), és a szolgáltatás mennyisége (db), valamint a teljesítés
idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (3) bek. a), (Kr.) 22. § (2)].
AK a vizsgált időszak (felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi
szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – az ajánlattevő/alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott,
előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)].
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással
kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §]. Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciát fogad el.
AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra,
amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott
referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
M2) A szakember ismertetéséről szóló nyilatkozatot, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
megnevezésének és szakmai tapasztalatának ismertetésével, valamint a szakember saját kezűleg aláírt
önéletrajzának, és adott esetben a releváns végzettségének meglétét igazoló okirat másolatával, valamint
a rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell
összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés [Kr. 21. §
(3) b)]. (meg kell adni különösen a releváns végzettséget illetőleg a releváns szakmai tapasztalat leírását,
és a megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetét és befejezését (év/hónap/nap bontásban)
azzal, hogy a releváns szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából Ajánlatkérő kizárólag egész
hónapokat (törthónapok esetén 30 napos időszakokat) veszi figyelembe, és a párhuzamosan végzett
tapasztalatok hónapszámait nem veszi többszörösen figyelembe). Előbbi szabály alkalmazandó a többlet
szakmai tapasztalat értékelés szempontra adott ajánlat tekintetében is.
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A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó/nap bontásban) - térjen ki a szakember által végzett
szakmai tapasztalatra annak érdekében, hogy a szakmai tevékenység teljesítésének tényleges időtartama
vagy az ilyen tevékenység ellátására irányuló munkaviszony vagy más munkavégzésre irányuló jogviszony
pontos kezdő és befejezési időpontjai, valamint az ellátott feladat egyértelműen megállapíthatóak
legyenek.
A szakemberek bemutatása esetén az EKR-ben szereplő szakemberekre vonatkozó űrlapok kitöltése is
szükséges.
Az alk.-i követelmény(ek)re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós [Kr. 1.§ (7)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból,
ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összességében egy vagy több szerződésből
összeadódóan legalább 5 db médiajogi és/vagy médiatudományi és/vagy infokommunikációs és/vagy
versenyjogi és/vagy hírközlésjogi és/vagy hírközlés-tudományi és/vagy adatvédelmi tárgyú nyomtatásban
és/vagy e-könyv formátumban megjelenő könyv és/vagy folyóirat tekintetében a kiadói vagy a kiadói
és nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)] A folyóirat tekintetében megvalósított (befejezett) a szolgáltatás,
amennyiben legalább egyetlen szám tekintetében kifejtésre került az alkalmassági követelményben előírt
szolgáltatás. Adott folyóirat csak egyszeresen mutatható be (függetlenül attól, hogy esetlegesen több
száma tekintetében kerül sor a kiadó/nyomdai szolgáltatás nyújtására).
Az M1) pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon)
belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében foglaltakra. Előbbiekkel összhangban
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és
három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
AK kiadói szolgáltatás alatt azon tevékenységek összességét érti, melynek keretében grafikai és tipográfia
tervezési, terjesztési és szöveggondozási feladatok ellátásának eredményeképpen nyomtatásban és/vagy
e-könyv formátumban megjelenő szakkönyv és/vagy folyóirat előállítására kerül sor.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2.1) 1 fő szerkesztő, aki legalább 12 hónap médiajogi és/vagy médiatudományi és/vagy
infokommunikációs és/vagy versenyjogi és/vagy hírközlésjogi és/vagy hírközlés-tudományi és/vagy
adatvédelmi témájú szakkönyv és/vagy folyóirat kiadásában szerzett szerkesztői szakmai tapasztalattal
rendelkezik;
M2.2) 1 fő jogi szerkesztő, aki jogász végzettséggel és legalább 24 hónap jogi szerkesztői szakmai
tapasztalattal rendelkezik azzal, hogy az M2.1), és az M2.2) pontban megajánlásra kerülő szakemberek
között az átfedés nem megengedett, azaz ugyanaz a szakember a fenti követelményekre nem mutatható
be.
Gyakorlati időként kizárólag a fenti tevékenységek teljesítésének tényleges időtartama vagy az
ilyen tevékenység ellátására irányuló munkaviszony vagy más munkavégzésre irányuló jogviszony
időtartama vehető figyelembe (az előbbieknek megfelelő munkaviszony vagy más munkavégzésre
irányuló jogviszony elfogadható akkor is, ha az adott jogviszony a megjelölt tevékenységeken kívül más
tevékenységekre is kiterjed).
Ajánlatkérő előírja, hogy egy pozícióra csak egy szakember nevezhető meg.
A 2. értékelési szempontra bemutatott többlet szakmai tapasztalat és a vonatkozó M.2.2) alkalmasság
megállapításához teljesített szakmai tapasztalat között nem lehet átfedés.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

113

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a
szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M.2.2 alkalmassági követelményhez értékelési szempont
is kapcsolódik, ezért amennyiben ajánlattevő a 2. értékelési szempontra 0 hónapnál magasabb
többlettapasztalatot mutat be, abban az esetben csatolni szükséges az M.2.2. alkalmassági követelményre
bemutatott szakember szakmai önéletrajzát , benne az alkalmasság és értékelés szempontjából releváns
többlettapasztalat bemutatásával, a végzettségét igazoló okirat másolatát, valamint a rendelkezésre állási
nyilatkozatát már az ajánlat részeként csatolni szükséges (az M2) pontnál előírtak szerint)
A fentiekben megjelölt alk.i követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd.i szereplőkre,
az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A fentiekben megjelölt alk.i követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. AK alkalmazza a Kbt.
65. § (6)-(7), (9) és (12) bekezdéseit.
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 rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a beszerzés nem az Európai Unióból
származó forrásból kerül finanszírozásra)
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
A szolgáltatás teljesítésének elszámolása az egyedi megrendelések teljesítését követően történik.
Az egyedi megrendelések ellenértéke a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A Vállalkozónak a szerződésben vállalt kötelezettségeit a Műszaki leírásban és az egyedi megrendelésekben
rögzített feltételekkel kell teljesítenie.
Az egyedi megrendelések elszámolása a tényleges – szerzői ívekben meghatározott – terjedelem alapján történik.
Amennyiben az egyedi megrendelés alapján létrejött kiadvány tényleges terjedelme eltér a mintakiadványok
tekintetében meghatározott mennyiségi paramétertől, abban az esetben az ajánlatban megadott ellenérték
arányos részére jogosult a nyertes ajánlattevő (azaz az egy szerzői ívre adott egységárat kell felszorozni a konkrét
kiadvány tényleges terjedelmével, és a kiadvány példányszámával).
Az ellenszolgáltatást illetően lásd még a vállalkozási keretszerződés 3. fejezetét.
Ha a fenti határidők utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017
számú EU szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalány érvényesek.
Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó ellenértéke. Mértéke: az
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 2%, de legfeljebb a nettó ellenérték 10%-a.
Hibás teljesítési kötbér: A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés nettó ellenértéke,
mértéke a kötbéralap 10%-a.
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Meghiúsulási kötbér: amennyiben nyertes AT az egyedi megrendelésben meghatározott teljesítési határidőt
15 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kicserélésnek a szerződéstervezet 5.5. pont szerinti
megrendelői felszólításban foglalt – a hibás teljesítés jellegéhez, illetve annak orvoslásához rendszerint elvárt –
határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét, így különösen a titoktartási
kötelezettséget, megszegi. Az alapja az egyedi megrendelés nettó ellenértéke, mértéke: 25 %.
A további részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok, illetve annak részeként a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 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) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI.
29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) látja el. Az EKR
használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További
közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a
gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel
3) Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell
benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott
a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
4) Ajánlathoz csatolni kell:
a) felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amelyen feltünteti a II.2.5) pont szerinti minőségi kritérium
értékelési részszempontra adott ajánlati elemeket [jelen eljárásban: összesített ajánlati ár (nettó HUF),
szakember többlettapasztalata (hónap)]
b) az összesített ajánlati árat alátámasztó ártáblázatot (KD-ban foglaltak szerinti excel táblázat szerint
szerkeszthető és cégszerűen aláírt pdf formátumban is) - TELJES HIÁNYA NEM PÓTOLHATÓ!
Az ajánlattevőknek mintakiadványokra kell egyedi ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) meghatározni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes mintakiadványokra vonatkozó műszaki specifikációt,
mennyiségi és terjedelmi jellemzőket a műszaki leírásban adja meg.
Az ajánlattevőnek az ártáblázatban az egyes mintapéldányok tekintetében meg kell adnia az 1 (egy)
szerzői ívre vonatkozó egységárat (sárga cella). Az ajánlatot egy szakkönyv tekintetében 25 szerzői ívre,
egy folyóirat tekintetében 15 szerzői ívre vetítve kell megadni, vagyis az egységárat a mintapéldányra
vonatkozó szerzői ív terjedelmével, a kiadvány példányszámával, valamint az indikatív mennyiséggel
kell összeszorozni. Az egyes mintapéldányok ajánlati árainak (ellenértékeinek) összeadásából kialakuló
összesített ajánlati árat kell a felolvasólapon feltüntetni.
A kiadott ártáblázat minden tételénél 0-nál nagyobb egységárat kell megadni, vagyis ajánlatkérő nem
fogadja el a 0-s megajánlást.
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Az egységárak meghatározásakor kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy az eredetileg idegen nyelvű
szakkönyv magyar nyelvű kiadására vonatkozó kiadvány esetén felmerülő szerzői jogdíjak ellenértéke
közvetített szolgáltatásként teljes mértékben elszámolható a keretösszeg terhére. Tehát a fentiek
értelmében a vonatkozó egységáraknak a szerzői jogdíj összegét nem kell tartalmaznia!
c) Ajánlattevő nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) szerinti, valamint a Kbt. 66. § (6) és 65.§ (7) bekezdése szerinti
nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatait
d) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot;
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók
képviseletében az ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott
felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét);
e) ajánlattevő/kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját (természetes személy ajánlattevő egyszerű aláírás-mintáját), adott esetben
meghatalmazást
f) amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető - cégkivonatát vagy annak
elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot;
g) nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
ajánlattevő általi (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét)
cégszerű aláírással kell igazolni;
h) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalom vonatkozásában (4. sz. melléklet)
i) A 2. értékelési szempontra jelölt szakember esetében – amennyiben (0 hónapon felüli) többlet
szakmai tapasztalat megajánlásra kerül – az ajánlatban csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozata és a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, benne az
értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával, továbbá a szakember végzettségét/
képzettségét igazoló dokumentum másolata;
j) Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberekről (EKR űrlap)
5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint
6) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
7) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül a Kbt. 56. §
szerint.
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint.
9) AK a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 30 napot ért azzal, hogy AK alkalmazza a
Kbt. 70. § (2a) bekezdésében foglaltakat.
11) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását [Kbt. 35. § (8)]
12) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
13) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja
meg az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági a III.1.2) P1), műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/
igazolását a III.1.3) M1), M2) alpontja tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
14) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.
15) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
16) AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának
napján érvényes, az MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
17) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
(név/lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316 (elérhetőségi adatok a KD-ban)
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18) A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai
szerint kell eljárni.
Folytatás a II.2.14) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem
benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Országos Kórházi Főigazgatóság (13329/2022)
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: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea@okfo.gov.hu
Fax: +36 14302516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://okfo.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/EKR000514842022/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/EKR000514842022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: STERILIZÁTOROK MEGÚJÍTÁSA
Hivatkozási szám: EKR000514842022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33191000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott időre kötött adás-vételi keretszerződés EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 sz. „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében STERILIZÁTOROK MEGÚJíTÁSA
tárgyban.
Részajánlat tételi lehetőség:
1. rész: Nagykapacitású sterilizálók integrált rendszere
2. rész: Kiskapacitású sterilizálók integrált rendszere
Valamennyi rész vonatkozásában:
Kapcsolódó szolgáltatások
MEGLÉVŐ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A legtöbb helyszínen a jelenleg meglévő, a telepítés helyen található régi autokláv/mosogatógép cseréjét kell
megvalósítani. A sikeres telepítéshez Ajánlattevőnek vállalnia kell az alábbi szolgáltatások elvégzését:
- a helyszínen található régi gép kiszerelése (ahol releváns)
- a kiszerelt régi gép kórházon belüli átszállítása raktárba (ahol releváns)
- a kiszerelt régi gép elszállítása (ahol releváns, I. részben a kiszerelésre kerülő gépek max. 75%-a, II. részben a
kiszerelésre kerülő gépek max. 45%-a)
- új eszköz beszerelése (ide nem értve az alapinfrastruktúrát, betáplálási feltételek meglétét)
- az új eszköz mindkét oldalán szükség szerint, de max. 60-60cm helyreállítási és elválasztási munkák elvégzése –
üzembe helyezési állapot elérése
- próbaüzem és mikrobiológiai vizsgálat elvégzése (részletesebben a köv. pontban)
- új eszközök előkészítése eszközkövető rendszerhez való gyári független kapcsolódásra (amennyiben a gyári
alapmechanizmuson túlmutat, v. az nem gyári független beállítású)
ÜZEMBE HELYEZÉS – PRÓBAÜZEM - OKTATÁS
Nyertes AT feladata a készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, a felhasználók min. 2–max. 4 órás oktatása,
vmint a 24 órás próbaüzem, tov. magyar nyelvtudású szerelővel (nem magyar nyelvű szakember mellett magyar
tolmáccsal) rendelkező szervizháttér biztosítása szükséges.
AK felhívja a figyelmet, hogy a 24 órás próbaüzem akkor tekinthető megfelelőnek mindkét rész vonatkozásában,
ha a mikrobiológiai hatásfokvizsgálat eredménye „megfelelő”. Az üzembe helyezésről, továbbá a betanítás
megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A betanításnak magában kell foglalnia az eszköz összeszerelését, a fel/beszerelését, a rendeltetésszerű
használatát, és a tisztítását.A betanítás időtartama min.2 óra-max.4 óra.
Az oktatást az átadás és beüzemelés telephelyén kell megvalósítani, a kórház által delegált résztvevők számára,
min.2 -max.10 fő.
JÓTÁLLÁS
Valamennyi rész vonatkozásában a készülék üzembe helyezésétől számított min. 24 hó jótállás biztosítása
szükséges.
Többletjótállás megajánlása esetén AT vegye figyelembe, hogy mindkét rész esetén a berendezésekre 36
havonként kötelező felülvizsgálat vonatkozik, mely 36 hónapot elérő jótállás esetén annak részét képezi. A gyártó
által előírt karbantartás alatt AK azt a megelőző szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű,üzembiztos
működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét vmint a
fogyó-kopó alkatrészek javításának,cseréjének költségét.
Az ESETI MEGRENDELÉS teljesítési határidejei:
- I. ütem Eszközszállítás: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított max. 100. nap. Vevő
előteljesítést elfogad.
- II. ütem Telepítés, üzembe helyezés: Az 1. ütem teljesítésétől számított max. 120. nap, de legfeljebb az Eseti
Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 220. nap. Vevő előteljesítést elfogad
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Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől 12 hónapig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének TSZ-ben
rögzített dátumáig, vagy legfeljebb a keretmennyiség kimerüléséig, amelyik feltétel időben előbb bekövetkezik,
tart.A Projekt fizikai befejezése, vmint a keretmennyiség lehívása a Szerződés hatálybalépésétől számított 12
hónapig következhet be.
EGYENÉRTÉKŰSÉG: AK a 321/2015.(X.30.)Kr. 46.§ (3)bek.-t alkalmazza. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
AT-nek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz,
megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3055498986 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nagykapacitású sterilizálók integrált rendszere
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33191000-5

További tárgyak:

33191100-6

Kiegészítő szójegyzék

33191110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén található OKFŐ fenntartása alatt lévő
fekvőbeteg ellátó intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott időre kötött adás-vételi keretszerződés EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében STERILIZÁTOROK MEGÚJíTÁSA
tárgyban.
1. rész: Nagykapacitású sterilizálók integrált rendszere
Gőzsterilizáló autokláv 8 STE kapacitás
Tervezett keretmennyiség: 51 db
Minimális megrendelés: 42 db
Telepítési helyek száma (max.) 22 helyszín
Mosogatógép minimum 12 DIN 1/1 kapacitású
Tervezett keretmennyiség: 53 db
Minimális megrendelés: 36 db
Telepítési helyek száma (max.) 22 helyszín
A keretszerződés keretében a keretösszeg minimális lehívási kötelezettségén túl (minimális megrendelés)
megvásárlásra kerülő mennyiséget Vevő a rendelkezésére álló fedezet és az ajánlati árak alapján határozza meg.
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Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!
Szakmai ajánlat - Beszerezni kívánt eszközök minimum követelményeit, és ajánlott (teljesített) paramétereit
tartalmazó táblázatban:
- Meg kell adni az ajánlott eszköz (és adott esetben) tartozékai pontos gyártóját, típusát, származási helyét.
- Az ajánlott eszköz ajánlott (teljesített) paramétereivel kitöltve kell benyújtani
- A „Beszerezni kívánt eszközök minimum követelményeit, és ajánlott (teljesített) paramétereit tartalmazó
táblázatban” előírt minimum követelmények (minimum paraméterek) minimális szintjét az ajánlott termékeknek
el kell érniük. Ennek való megfelelőséget Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan minden előírt
funkció és számszerű paraméter ismertetésével (mellékelt táblázatok kitöltésével) tanúsítsa! A táblázatban az
ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani ahol ez
releváns és az Ajánlatkérő ezt a táblázatban megjelölte!
Megajánlott termékek vonatkozásában benyújtandó további dokumentumok (szakmai ajánlat részeként):
Termékleírás
Az ajánlatban be kell nyújtani valamennyi rész vonatkozásában a termék – gyártó által hitelesített - gyártói
katalógusát/prospektusát vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot, amely alátámasztja a szakmai
ajánlatban ajánlattevő által megadott műszaki jellemzőket. Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő
által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a
gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét – nem megfelelőség gyanúja esetén – Ajánlatkérő
felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.
- Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
- A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy
abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt minimumparaméternek
megfelelő tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a
megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjának
alkalmazását követően, Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott
termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok
valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki
paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/
nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.
Gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE tanúsítvány
- Valamennyi megajánlott eszköz vonatkozásában az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az MDR, illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal ÉS - ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az MDR (az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK
rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet) , illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles
igazolni. (16/2012. (II. 16.) Kr. 9. § (2) bek)
Amennyiben a megajánlott termék nem tartozik azon eszközök közé, mely vonatkozásában kötelezettség a
CE megfelelőség értékelési tanúsítvány megléte, akkor azon termékek esetében csak a gyártói megfelelőségi
nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) kötelező benyújtani.
A gyártói megfelelőségi nyilatkozatok (EC Conformity Declaration), CE tanúsítványok, termékismertetők fordítása
elfogadott ajánlattevő fordításában.
Ajánlati ár alátámasztása, az ajánlati árnak tartalmaznia kell:
Meg kell adni az ajánlott termék (és adott esetben) tartozékai gyártóját és típusát pontosan, nettó egység- és
nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő
behozatal költségeit valamint minden, de különösen az alábbiakban felsorolt egyéb felmerülő költséget:
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a) az eszközök előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az eszközökkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, valamint a helyszínre szállítás költségét,
kivétel az ÁFA;
c) a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő berendezés(ek) és rendeltetésszerű használathoz szükséges
tartozékai ajánlati árát, valamint a helyszínre szállításhoz szükséges szolgáltatások díját
d) a szállítandó eszközökkel kapcsolatos kezelési, rakodási, továbbítási, leszállítási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb
adminisztratív költségeket;
e) az eszközökkel kapcsolatos valamennyi dokumentum (különösen az üzemeltetői kézikönyv) elkészítésének és
átadásának költségét;
f) a helyszínen található régi gépek kiszerelésének, adott esetben elszállításának költségét (amennyiben a Műszaki
leírás melléklete szerint ez az adott eszköz beszerelésével összefüggésben releváns);
g) a helyszínen történő összeszerelés, telepítés, ill. üzembe helyezés költségeit, beleértve a mikrobiológiai
vizsgálattal járó költségeket;
h) az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges valamennyi alkatrész és tartozék költségét
(adott esetben), valamint különösen a próbaüzemmel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, ideértve a
próbaüzem lefolytatásához szükséges fogyóanyag költségét (adott esetben);
... II.2.14 folytatva
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Megajánlott 8STE berendezés rendelkezik beépített szünetmentes
tápegységgel , mely védi a szoftvert és a programot áramkimaradás estén (igen/nem) 2
2 3. Megajánlott 8STE rövid programidő (134°C standard műszerprogram) 3 elővákuum, felfűtés,
sterilizálás és utóvákuum ideje (percben, min. 20- max. 65 perc, előny a kisebb) 3
3 4. Megajánlott 8STE Bowie+Dick teszt futtatási ideje (percben, minimum 15 perc, maximum 30 perc,
előny a kisebb) 3
4 5. Megajánlott 8STE a sterilizálási folyamathoz szükséges gőz telítettségének minőségét kamrába
beépített figyelő eszköz/szenzor ellenőrzi, és az eszközműködés biztonsága érdekében nem megfelelő
gőztelítettség esetén riasztást ad (Igen/Nem) 5
5 6. A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép az eszközrakományt automatikusan felismerő rendszerrel
rendelkezik (igen/nem) 2
6 7. A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép Maximális teljes vízfelhasználás a legrövidebb, sebészeti
műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám melletti
műszerprogram esetén (l) (Tartalmaz min....) 3
7 8.A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép maximális energiafogyasztása a legrövidebb, sebészeti
műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett
(kW) (Tartalmaz min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres ...) 3
8 9. A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép vonatkozásában legrövidebb menetidő sebészeti
műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett
(Tartalmaz min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegy.. 3
9 10. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, maximum 36
hónap) 3
10 11. A III.1.3-M.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, maximum 36
hónap) 3
11 12. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1768967586 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 program keretében 100.000000
%-ban támogatott. Támogatás intenzitása: 100.000000 %. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.2.14) További információ:
1.
II.2.4. folytatása:
i) az eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok ellenértékét;
j) az üzembe helyezéssel kapcsolatos szerelési és helyreállítási munkák ellenértékét (adott esetben);
k) a jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget;
l) az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítását (az oktatás 2-4 óra intézményenként, az adott
helyszínen), magyar nyelvű használati utasításokat
m) a szerződéskötést követően nem érvényesíthet(nek) Vevővel szemben többlet vételárat, többlet díjat – olyan
többletbeszerzések, többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek –, arra hivatkozva,
hogy az ár, szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésével nem kalkulált. Eladó(k) a termékekhez
kapcsolódó, jótállás keretében ellátott gyártó által előírt karbantartások keretében nem jogosult(ak) kiszállási
díjat, anyagköltséget, munkadíjat, stb. felszámítani;
n) jelen műszaki leírásban, és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatás díját.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a karakterkolátozás miatt.
2. Karakterkorlát miatt a II.2.5. pontban rögzített, 7.-8-9. értékelési szempontokat az alábbiakban részletezzük:
7. A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép Maximális teljes vízfelhasználás a legrövidebb, sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám melletti műszerprogram
esetén (l) (Tartalmaz min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegyszeröblítés és 1 termikus dezinfekció (EN15883
szabvány szerint)) (minimum 130 liter - maximum 160 liter, – Előny a kisebb)
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8. A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép maximális energiafogyasztása a legrövidebb, sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett (kW) (Tartalmaz
min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegyszeröblítés és 1 termikus dezinfekció (EN15883 szabvány szerint))
(minimum 10 kWh - maximum 40 kWh, Előny a kisebb)
9. A megajánlott 12DIn (tálcás) mosogatógép vonatkozásában legrövidebb menetidő sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett (Tartalmaz min.: 1
öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegyszeröblítés és 1 termikus dezinfekció (EN15883 szabvány szerint)) (minimum
40 perc - maximum 60 perc) – Előny a kisebb)
II.2.1)
Elnevezés: Kiskapacitású sterilizálók integrált rendszere
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33191000-5

További tárgyak:

33191100-6
33191110-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén található OKFŐ fenntartása alatt lévő
fekvőbeteg ellátó intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott időre kötött adás-vételi keretszerződés EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében STERILIZÁTOROK MEGÚJíTÁSA
tárgyban.
2. rész: Kiskapacitású sterilizálók integrált rendszere
Gőzsterilizáló autokláv 6 STE kapacitás
Tervezett keretmennyiség: 39 db
Minimális megrendelés: 33 db
Telepítési helyek száma (maximum) 24 helyszín
Mosogatógép 8 DIN 1/1 kapacitású
Tervezett keretmennyiség: 50 db
Minimális megrendelés: 33 db
Telepítési helyek száma (maximum) 28 helyszín
A keretszerződés keretében a keretösszeg minimális lehívási kötelezettségén túl (minimális megrendelés)
megvásárlásra kerülő mennyiséget Vevő a rendelkezésére álló fedezet és az ajánlati árak alapján határozza meg.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!
Szakmai ajánlat - Beszerezni kívánt eszközök minimum követelményeit, és ajánlott (teljesített) paramétereit
tartalmazó táblázatban:
- Meg kell adni az ajánlott eszköz (és adott esetben) tartozékai pontos gyártóját, típusát, származási helyét.
- Az ajánlott eszköz ajánlott (teljesített) paramétereivel kitöltve kell benyújtani
- Az „Beszerezni kívánt eszközök minimum követelményeit, és ajánlott (teljesített) paramétereit tartalmazó
táblázatban” előírt minimum követelmények (minimum paraméterek) minimális szintjét az ajánlott termékeknek
el kell érniük. Ennek való megfelelőséget Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan minden előírt
funkció és számszerű paraméter ismertetésével (mellékelt táblázatok kitöltésével) tanúsítsa! A táblázatban az
ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani ahol ez
releváns és az Ajánlatkérő ezt a táblázatban megjelölte!
Megajánlott termékek vonatkozásában benyújtandó további dokumentumok (szakmai ajánlat részeként):
Termékleírás
Az ajánlatban be kell nyújtani valamennyi rész vonatkozásában a termék – gyártó által hitelesített - gyártói
katalógusát/prospektusát vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot, amely alátámasztja a szakmai
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ajánlatban ajánlattevő által megadott műszaki jellemzőket. Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő
által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a
gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét – nem megfelelőség gyanúja esetén – Ajánlatkérő
felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.
- Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
- A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy
abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt minimumparaméternek
megfelelő tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a
megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjának
alkalmazását követően, Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott
termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok
valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki
paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/
nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.
Gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE tanúsítvány
- Valamennyi megajánlott eszköz vonatkozásában az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az MDR, illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal ÉS - ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az MDR (az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK
rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet) , illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles
igazolni. (16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bek)
Amennyiben a megajánlott termék nem tartozik azon eszközök közé, mely vonatkozásában kötelezettség a
CE megfelelőség értékelési tanúsítvány megléte, akkor azon termékek esetében csak a gyártói megfelelőségi
nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) kötelező benyújtani.
A gyártói megfelelőségi nyilatkozatok (EC Conformity Declaration), CE tanúsítványok, termékismertetők fordítása
elfogadott ajánlattevő fordításában.
Ajánlati ár alátámasztása, az ajánlati árnak tartalmaznia kell:
Meg kell adni az ajánlott termék (és adott esetben) tartozékai gyártóját és típusát pontosan, nettó egység- és
nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő
behozatal költségeit valamint minden, de különösen az alábbiakban felsorolt egyéb felmerülő költséget:
a) az eszközök előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az eszközökkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, valamint a helyszínre szállítás költségét,
kivétel az ÁFA;
c) a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő berendezés(ek) és rendeltetésszerű használathoz szükséges
tartozékai ajánlati árát, valamint a helyszínre szállításhoz szükséges szolgáltatások díját
d) a szállítandó eszközökkel kapcsolatos kezelési, rakodási, továbbítási, leszállítási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb
adminisztratív költségeket;
e) az eszközökkel kapcsolatos valamennyi dokumentum (különösen az üzemeltetői kézikönyv) elkészítésének és
átadásának költségét;
f) a helyszínen található régi gépek kiszerelésének, adott esetben elszállításának költségét (amennyiben a Műszaki
leírás melléklete szerint ez az adott eszköz beszerelésével összefüggésben releváns);
g) a helyszínen történő összeszerelés, telepítés, illetve üzembe helyezés költségeit, beleértve a mikrobiológiai
vizsgálattal járó költségeket;
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h) az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges valamennyi alkatrész és tartozék költségét
(adott esetben), valamint különösen a próbaüzemmel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, ideértve a
próbaüzem lefolytatásához szükséges fogyóanyag költségét (adott esetben);
II.2.14. folyt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Megajánlott 6STE berendezés rendelkezik beépített szünetmentes
tápegységgel , mely védi a szoftvert és a programot áramkimaradás estén (igen/nem) 2
2 3. Megajánlott 6STE rövid programidő (134°C standard műszerprogram) 3 elővákuum, felfűtés,
sterilizálás és utóvákuum ideje (percben, min. 20 - max. 65 perc, előny a kisebb) 3
3 4. Megajánlott 6STE Bowie+Dick teszt futatási ideje (percben, minimum 15 perc, maximum 30 perc,
előny a kisebb) 3
4 5. Megajánlott 6STE a sterilizálási folyamathoz szükséges gőz telítettségének minőségét kamrába
beépített figyelő eszköz/szenzor ellenőrzi, és az eszközműködés biztonsága érdekében nem megfelelő
gőztelítettség esetén riasztást ad (Igen/Nem) 5
5 6. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép az eszközrakományt automatikusan felismerő rendszerrel
rendelkezik (igen/nem) 2
6 7. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép Maximális teljes vízfelhasználás a legrövidebb, sebészeti
műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám melletti
műszerprogram esetén (l) (Tartalmaz min.:...) 3
7 8. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép maximális energiafogyasztása a legrövidebb, sebészeti
műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett
(kW) (Tartalmaz min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres ...) 3
8 9. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép vonatkozásában legrövidebb menetidő sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett (Tartalmaz
min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegy..) 3
9 10. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, maximum 36
hónap) 3
10 11. A III.1.3-M.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, maximum 36
hónap) 3
11 12. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1286531400 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 program keretében 100.000000
%-ban támogatott. Támogatás intenzitása: 100.000000 %. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.2.14) További információ:
1.
II.2.4. folytatása:
i) az eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok ellenértékét;
j) az üzembe helyezéssel kapcsolatos szerelési és helyreállítási munkák ellenértékét (adott esetben);
k) a jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget;
l) az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítását (az oktatás 2-4 óra intézményenként, az adott
helyszínen), magyar nyelvű használati utasításokat
m) a szerződéskötést követően nem érvényesíthet(nek) Vevővel szemben többlet vételárat, többlet díjat – olyan
többletbeszerzések, többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek –, arra hivatkozva,
hogy az ár, szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésével nem kalkulált. Eladó(k) a termékekhez
kapcsolódó, jótállás keretében ellátott gyártó által előírt karbantartások keretében nem jogosult(ak) kiszállási
díjat, anyagköltséget, munkadíjat, stb. felszámítani;
n) jelen műszaki leírásban, és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatás díját.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a karakterkolátozás miatt.
2. Karakterkorlát miatt a II.2.5. pontban rögzített, 7.-8-9. értékelési szempontokat az alábbiakban részletezzük:
7. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép Maximális teljes vízfelhasználás a legrövidebb, sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám melletti műszerprogram
esetén (l) (Tartalmaz min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegyszeröblítés és 1 termikus dezinfekció (EN15883
szabvány szerint)) (minimum 60 liter - maximum 90 liter, – Előny a kisebb)
8. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép maximális energiafogyasztása a legrövidebb, sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett (kW) (Tartalmaz
min.: 1 öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegyszeröblítés és 1 termikus dezinfekció (EN15883 szabvány szerint))
(minimum 5 kWh - maximum 15 kWh, Előny a kisebb)
9. A megajánlott 8DIn (tálcás) mosogatógép vonatkozásában legrövidebb menetidő sebészeti műszerek
tisztításához és fertőtlenítéséhez (min. A03000) gyárilag validált ciklus, max. tálcaszám mellett (Tartalmaz min.: 1
öblítést, 1 vegyszeres mosást, 1 vegyszeröblítés és 1 termikus dezinfekció (EN15883 szabvány szerint)) (minimum
60 perc - maximum 90 perc) – Előny a kisebb
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

129

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) b) szerint ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (1) bek alapján az ajánlattevőknek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bek alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR
rendszerben űrlapon) Folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben űrlapon
nyilatkozatot kell benyújtani (nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező).
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.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, nyilatkozata, amely a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. .(EKR rendszerben űrlapon) A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több,
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt
nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (EKR rendszerben űrlapon)
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§
(2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Kr1. § (2) bek alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján a kizáró okokra
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr III. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra 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 Azokban az esetekben,
amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy
a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
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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 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8- 11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
M1: A Kbt. 67. § (1) bek-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában
köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja,
és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok
részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell,
az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) és (11a) bek. szerint kerül sor utólagosan, az erre
felkért ajánlattevők részéről.
Igazolási mód: A Kbt. 65. § (1) bek-nek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az
ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb referenciájának (szállítás, adás-vétel)
ismertetését külön nyilatkozatban/igazolásban.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. szerint:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, szerződés tárgyát, és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt
alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) továbbá, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 3
21/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ha megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott
feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis AK
ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke,
vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő
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 szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bek. 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. (Kbt. 65. § (9) bek.)
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M2-M3: Amennyiben értékelési szempontot nem igazol a szakember: Kbt. 67. § (1) bek-ben,
valamint a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő
a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a
Kbt. 65. § (1) bek-nek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. a) pontja, és 22. §
szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell,
az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) és (11a) bek. szerint kerül sor utólagosan, az erre
felkért ajánlattevők részéről.
Igazolási mód: Azon szakemberek vonatkozásában, akik értékelési szempontot igazolnak, az ajánlat
benyújtásával egy idejűleg, és igazolásbenyújtására felkért ajánlattevők vonatkozásában:
1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő
ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét (az EKR rendszerben), foglalkoztatás
jogviszonyát, nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
2. A szakembernek nyilatkoznia szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre
fog-e állni.
3. A végzettség/képzettség oklevél egyszerű másolatban történő benyújtása.
4. A szakmai gyakorlat ismertetése a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a min.követelmény
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, megbízások, ahol nem elegendő a munkaviszonyban eltöltött időtartamra utalni)
időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. Ajánlatkérő tört hónap esetén minden esetben
lefelé kerekít! A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására
megjelölt munkák (korábbi projektek, megbízások) 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 szövegszerűen
kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
5. Ajánlattevőnek az önéletrajzban el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény
vonatkozásában tett megajánlást, valamint adott esetben az értékelési szempontra tett megajánlást.
6. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9)-(9a) bekezdésére!
M1-M2-M3: 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... folytatás: Az
alkalmasság minimumkövetelménye(i) részben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
maximum 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapban befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya szerinti olyan referenciával, amely az alábbi szállítást (adásvételt) tartalmazta:
1. rész vonatkozásában összesen legalább 15 db sterilizáló berendezés szállítását,
2. rész vonatkozásában legalább 15 db sterilizáló berendezésszállítását,
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelhet egy, vagy több referenciával is. Több
részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben is bemutatható, amennyiben az
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adott részben előírt minimumkövetelményeknek megfelelő termékre. Ajánlattevő amennyiben két részre
nyújt be ajánlatot, elegendő összesen 15 db sterilizáló berendezés szállítását igazolnia.
III.1.3. M2 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy
fő, középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap gőzsterilizáló (autoklávok) és/
vagy gázsterilizáló (etilén-oxid, formaldehid, hidrogén-peroxid) és/vagy plazmasterilizáló beüzemelésére,
és/vagy telepítésére és/vagy karbantartására vonatkozó műszertechnikus szakmai tapasztalattal.
III.1.3. M3 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább
egy fő, középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap thermo-dezinfekciós
mosogatógép eszközök beüzemelésére, és/vagy telepítésére és/vagy karbantartására vonatkozó
műszertechnikus szakmai tapasztalattal.
Igazolási mód folytatása:
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) bek szerint) Nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a
jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd
megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. §
szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. Az alkalmasság igazolásához
igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. és 11. értékelési szempont vonatkozásában:
Amennyiben ajánlattevő értékelési szempontra az alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott
szakemberrel igazol szakmai többlettapasztalatot, a szakemberre vonatkozó nyilatkozat kitöltése kötelező.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon (NYILATKOZAT
bemutatott szakemberekről) megnevezni azt a szakembert, akivel az értékelési szempont vonatkozásában
tett megajánlását igazolja. Az értékelésre kerülő szakember nevét az ajánlatban fel kell tüntetni,
figyelemmel arra, hogy annak hiánya nem hiánypótoltatható, azaz az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
A 10. és 11. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében
a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat,
mind az értékelés szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns
többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VALAMENNYI RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:
A kifizetés pénzneme a magyar forint.
Eladó előleg számlát nyújthat be legfeljebb az Eseti Megrendelés 1. üteme ellenértékének 30%-ig. Az előleg
levonása az adott Eseti Megrendelés tekintetében, az 1. ütem teljesítéseként kiállított (vég)számlából történik.
Ajánlatkérő nem kíván előleg-visszafizetési biztosítékot előírni.
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Teljesítés: Az 1. ütem részeként: Eladó az eszközöket a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja
a teljesítés helyszínére, a csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó tájékoztató címke
feltüntetésével. Az eszközök teljesítési helyre szállítása - fuvarozó igénybe vétele esetén is – az Eladó
kötelezettsége és felelőssége, ideértve az eszközök fuvarozótól történő átvételét és a fuvarozóval szembeni
esetleges igényérvényesítést.
Ennek megfelelően a teljesítés helyszínén a csomagbontást az Eladó erre kijelölt képviselői végzik a Vevő
vagy Vevő erre kijelölt képviselői jelenlétében, és a tapasztalt sérüléseket, hiányokat a Felek az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik, mely hibákat és hiányosságokat az Eladó saját költségén Vevő által meghatározott
ésszerű póthatáridőn belül utánszállítással illetve cserével orvosol.
A 2. ütem részeként: a Műszaki Leírás 3.1.2. pontja figyelembe vételével, Eladó köteles a leszállított eszközöket
üzembe helyezni, a kezelésüket betanítani, és a próbaüzemet elvégezni, valamint a felvett jegyzőkönyveket és
egyéb dokumentumokat Vevőnek átadni.
A 2. ütem szerződésszerű teljesítésének a napja az időben utoljára felvett, sikeres próbaüzemet tanúsító
jegyzőkönyv aláírásának a napja.
Számlázás: Eladó minden Eseti Megrendelés vonatkozásában, az 1. és 2. ütem tekintetében külön-külön jogosult
számlát kiállítani.
A kifizetés teljesítése mindkét ütemben a Vevő által az Eseti Megrendeléssel elfogadott teljesítéseket követően az
Eladó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla
Vevő általi kézhez vételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalás útján történik. A kifizetések során
a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni. A teljesítésigazolások kiállítását megelőzően az Eladó nem
jogosult számla benyújtására.
Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Ha Eladó(k) olyan okból, melyért felelős(ek), megszegi(k) a Szerződést, és a meghatározott teljesítési határidőhöz
képest késedelmesen teljesít(enek), a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik(nak). Az Eladó(k) által
fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után az Eseti Megrendelés érintett eszközeinek nettó
ellenértékének 1%-a/késedelmes nap. A késedelem felső határa 15 naptári nap, azaz a késedelemmel érintett
teljesítésre vonatkozó Eseti Megrendelés nettó ellenértékének 15%-a. Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt
felmondani amennyiben a késedelmi kötbér eléri a meghatározott maximum értéket.
Amennyiben Vevő nem él szavatossági jogával, és a hibás teljesítést elfogadja, akkor Eladó egyösszegű hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke az adott Eseti Megrendelés keretében hibásan szállított
eszköz teljes nettó ellenérték 20 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Vevő általi
elfogadásakor esedékessé válik.
Ha a késedelem ideje bármely Eseti Megrendelés esetében meghaladja a 15 naptári napot, úgy Vevő az adott Eseti
Megrendelés meghiúsulására hivatkozhat és az érintett Eseti Megrendelés szerinti nettó ellenérték, azaz a vételár
15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíthet. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt legalább
három Eseti Megrendelés meghiúsul, akkor a Vevő a Szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozhat. Ebben
az esetben a kötbér alapja az adott rész keretmennyiségének nettó ellenértéke, mértéke az adott részre vonatkozó
keretmennyiség nettó ellenértékének 15%-a
... Foly. VI.4.3.
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
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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: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. (Kbt. 68. § (1b) bek.) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi, lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. (424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. § (2) bek.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az ajánlattételi határidő lejártát követően, - amennyiben jogszabály azt előírja - jogszabályban
meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. (Kbt. 68. § (1) bek.) Az ajánlatnak az ajánlattételi
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határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek.)
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. (Kbt. 68. § (1c) 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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. VALAMENNYI RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:
Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza.
Módszer:
1. értékelési szempont fordított arányosítás,
2.; 5.-6. értékelési szempontok: pontozás.
3.-4. 7.-9. értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározására vonatkozó Útmutatójában
foglaltak szerinti módszert alkalmazza.
10-12. értékelési szempontok: az egyenes arányosítás
Ajánlatkérő a 10-11. részszempont esetén csak az egész hónapokban tett megajánlást veszik figyelembe.
A szakemberek neve az eljárásban nem hiánypótoltatható, ezért ha az értékelési szempontok körében
megjelölt szakember(ek) személye az eredeti ajánlatból nem egyértelműen megállapítható és
beazonosítható az az ajánlat érvénytelenségét jelenti.
Amennyiben Ajánlattevő több szakembert mutat be az adott értékelési szempont vonatkozásában
Ajánlatkérő az KER rendszerben a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat első helyén bemutatott
szakembert veszi figyelembe az értékelés során.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakmai ajánlat részeként - a 2. – 9. értékelési szempontok vonatkozásában tett nyilatkozat:
KD06 Értékelési szempontok parameterek Sterilizátorok_1 rész
KD06 Értékelési szempontok parameterek Sterilizátorok_2 rész
Ajánlattevőnek a megajánlott részajánlat vonatkozásában a 2.-9. értékelési részszempont szerinti
megajánlott adatainak bemutatása.
Kérjük, hogy ajánlattevők a részajánlatra tett megajánlás mellett (a felolvasólapra beírt megajánlás), a
pontos paramétert is megadni szíveskedjenek.
A benyújtott termékleírásnak tartalmaznia kell az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlások
paramétereit is.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok
műszaki paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles
gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.
2. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés
teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit,
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
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igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges
tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bek).
5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).
6. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt korlátozást nem alkalmazza a hiánypótlás során.
9. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott napban megjelölt időtartam 60 naptári napként
értelmezendő.
10. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi
dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:
Gazdasági szereplő adatai
Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT üzleti titokról (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
Nyilatkozat fordításról (nem kötelező, csak ha az adott eset fennáll)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
További benyújtandó dokumentumok:
Szakmai ajánlat a II.2.4. és VI.3. pontok szerint.
Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük EKR-ben nyilatkozaton, és egymás
közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).
.A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy
előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).
Képviselet igazolása:
- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy
- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen
dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy)
kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát 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,
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11. Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került
benyújtásra, és csatolta a fordítást is, nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben arról,hogy a benyújtott
fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért
felelősséget vállal.
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12.A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben
a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk.
rendelkezései megfelelően irányadóak.
14. FAKSZ: Varga Tímea (FAKSZ - lajstromszám: 413), elérhetőség: I.1. 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.
Valamennyi részajánlat vonatkozásában:
Nem lehet ajánlattevő, valamint 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 módja: ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozatával.
FELTÉTELES ELJÁRÁS:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződésből történő Eseti Megrendelések pénzügyi
fedezetének megteremtése a Szerződésben rögzítettek szerint európai uniós forrás felhasználásával,
erre irányulóan megkötött Támogatási Szerződés által történik. A vonatkozó Támogatási Szerződés
módosítását Ajánlatkérő a projekt fizikai zárási idejének meghosszabbítása tekintetében kezdeményezi,
így a Támogatási Szerződés módosításának elmaradása esetén Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja - Kbt. 53. § (6) bekezdés -, továbbá erre tekintettel a Szerződés az alábbiak
szerinti speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.
Szerződés a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, hogy a jelen Szerződés
hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött. Vevő jelen Szerződés
fedezetének biztosítására kötött Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezi az Irányító Hatóságnál
annak érdekében, hogy a projekt fizikai befejezésének határideje meghosszabbításra kerüljön.
III.2.2. pont folytatása:
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Jótállási idő: minimális mértéke 24 hónap, mely vonatkozásában ajánlattevő többlet jótállási időt ajánlhat.
A jótállási idő alatt Eladónak 24 órán belül a javítást meg kell kezdeni, és 72 órán belül el kell végezni.
Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó a termék hibájának kijavításáig csereeszközt köteles biztosítani.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka:
Eladó(k) a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt(anak). A biztosíték mértéke
a szerződés minimális megrendelési mennyiség szerinti teljes nettó vételár 5 %-ának megfelelő
összeg. Eladó(k) a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybelépésekor,a szerződés szerinti mennyiség
teljesítéséről kiállított teljesítésigazolás kézhezvételéneknek napjáig köteles nyújtani.
A biztosítékot Eladó(k) választása szerint az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja(ák) a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerint:
a) a pénzösszegnek óvadékként a Vevő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), átutalásával,
vagy
b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia vagy készfizető kezességbiztosításával, vagy
c) biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítéka
Eladó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a Szerződés alapján megküldött Eseti Megrendelés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték)
a Vevő rendelkezésére bocsátani az adott Eseti Megrendelésben rögzített jótállási kötelezettségének
kezdetének időpontjában, az adott Eseti Megrendelésben rögzített, Eladó által vállalt jótállási idő
leteltének időpontjáig fennálló hatállyal. A Jótállási Biztosíték mértéke az adott Eseti Megrendelés teljes
nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő összeg.
A további részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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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Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9837/2022)
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: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15775601217
Postai cím: Dózsa György Út 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75500572
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://paks.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://paks.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/EKR000692472022/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/EKR000692472022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paksi Társulás- Hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000692472022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34928480-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében az alábbi új (nem használt, nem felújított) hulladékgyűjtő edények beszerzése:
1. tétel 120 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény 20.000 db
2. tétel 300 literes műanyag, komposztáló edény: 1.500 db
3. tétel 1100 literes műanyag, négykerekes, lapos fedelű hulladékgyűjtő konténer 350 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Paksi Társulás- Hulladékgyűjtő edények beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7

Kiegészítő szójegyzék

44613800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks 0299/5 hrsz. alatti Paksi Hulladékkezelő Létesítmény
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében az alábbi új (nem használt, nem felújított) hulladékgyűjtő edények beszerzése:
1. tétel 120 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény 20.000 db
2. tétel 300 literes műanyag, komposztáló edény: 1.500 db
3. tétel 1100 literes műanyag, négykerekes, lapos fedelű hulladékgyűjtő konténer 350 db
A szállítandó edényeknek az alábbi tanúsítványokkal, szabványokkal kell rendelkezniük:
1.tétel tekintetében: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés; GS (megvizsgált
minőség)
2. tétel tekintetében: ZEK 01.4-08 (PAH) és a 94/62/EC szabványok
3. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1, illetve CE jelölés, GS (megvizsgált minőség)
Ak új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, továbbá a jótállás
időtartama alatt a garanciális javítás, garanciális alkatrészek cseréje is, amit az ajánlati árnak magába kell foglalnia.
Jótállás min. 12 hónap, alkatrész utánpótlás min. 5 évig biztosított kell, hogy legyen.
Legkésőbb a szerződés megkötésekor csatolni kell az üzemeltetési leírást.
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Minden szállítandó edényzetnek rendelkeznie kell egyedi azonosító számmal és a tulajdonos nevét matricával kell
minden edényzeten feltüntetni.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást
tartalmaz, úgy az ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdés
alapján.
Az 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 kivételes esetekben 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.
AT-nek a műszaki megfelelőség igazolása tekintetében a megajánlásában (a műszaki-szakmai specifikáció szerint)
fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány- és típusmegjelölést, továbbá a termék gyártóját és származási helyét
(elfogadható több helyszín megjelölése is).
További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.120 literes edény a minimum elváráson (az edény saját tömege (edénytest,
fedél, tengely, kerekek együttes tömege min. 7 kg) túl, csak a test és a fedél együttes tömege eléri a 7 kgot (igen/nem) 15
2 2.komp.edény a min. elváráson (saját töm: edénytest, alátéttálca, zárófedelek felül, ürítőajtó oldalt
min.7,5kg) túl az edénytest+ a zárófedelek felül+ ürítőajtó oldalt együtt min.7,5 kg (igen/nem) 15
3 3.Jótállás időtartama (hónapban) (12 hó érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felül
akként, hogy a maximum 36 hó többlet megajánláson felüli megajánlást AK többlet pontszámmal nem
értékeli) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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 a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja, figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális
egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű. AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy
az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból
ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. AK szempontjából fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és
szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy
költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
2./ Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/
EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot minden
esetben a teljesítésigazolás mellékletét kell, hogy képezze!
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) bek-ben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő saját maga, és (ha ilyet igénybe vesz) az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a
Kbt. 62. § (1)- (2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában
részt vevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott
ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint
kell igazolnia.
Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g)
pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról,
hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha
van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik,
hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel
nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és 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 az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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) bek)
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban
Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
(Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három),
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (műanyag hulladékgyűjtő
edény és/vagy műanyag komposztáló edényzet) szállításából, és/vagy értékesítéséből) származó, nettó
árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
(Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3)
és (7) bekezdéseire.
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az
alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából,
műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy műanyag komposztáló edényzet szállításából, és/vagy
értékesítéséből származó árbevétele a felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen nem éri el a nettó 170 millió Ft összeget.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évvel a felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig
már lezárt, előző üzleti év(eik)ben elért összes, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell
megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
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függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban
Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
(Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok és mintapéldányok
benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1. A Kr.21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül
megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett szállításainak
ismertetését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell
igazolni.
A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;
b) a szállítás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az
alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);
c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
A teljesítés befejezése alatt az ajánlatkérő az átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását érti.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon olyan, elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra
vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak
vagy szabványoknak.
M.3. A Kr. 21. § (1) bek. h) pontja alapján ajánlattevő csatolja a 1.-3. tétel mintapéldányát (előírt tételenként
1 db) (mpld.), az alábbiak szerint:
— a leadott minta példányoknak meg kell egyezniük az ajánlattevő szakmai ajánlatában megajánlott - a
műszaki leírásban foglalt előírásoknak mindenben megfelelő - pontos típusokkal,
— a minta példányok színét az ajánlattevő jogosult megválasztani,
— valamennyi minta példányokon fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen
ne legyen eltávolítható,
— AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M.1. Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző
6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 évben (108 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciamunká(kk)val:
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- legalább 120 liter térfogatú műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény esetében összesen legalább
9.000 db szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciá(kk)val;
- legalább 300 liter térfogatú műanyag komposztáló edény esetében összesen legalább 1.000 db
szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciá(kk)val;
- legalább 1100 liter térfogatú műanyag, négykerekes, lapos fedelű hulladékgyűjtő konténer esetében
összesen legalább 250 db szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciá(kk)val;
A referencia több szerződés keretében is igazolható, azonban Ajánlatkérő előírja, hogy fenti referencia
igazolása során ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább két szerződéssel, amelynek keretében a
fenti bármelyik térfogatú szerinti edényzetből (legalább 120 liter térfogatú műanyag, kétkerekes
hulladékgyűjtő edény és/vagy legalább 300 liter térfogatú műanyag komposztáló edényzet és/vagy
legalább 1100 liter térfogatú műanyag, négykerekes, lapos fedelű hulladékgyűjtő konténer) sor került
összesen legalább 2000 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.”
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül
teljesítettnek, befejezettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre
vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bekezdés).
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencianyilatkozatban/igazolásban csak az ajánlattevő által teljesített mennyiségek kerülhetnek feltüntetésre!
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az
megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2.1. Ha a mintapéldányokból, és/vagy a becsatolt dokumentumokból az állapítható meg, hogy a
megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak,
szabványoknak való megfeleléssel, és/vagy nem felelnek meg nekik, az alábbiak szerint:
- az 1. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; szabványnak
megfelelő – vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(ok);
- a 2. tétel tekintetében: ZEK 01.4-08 (PAH) európai szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű –
tanúsítvány(ok);
- a 3. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1; európai szabványnak megfelelő
– vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(ok).
M 2.2. Ha az 1. és a 3. tétel tekintetében megajánlott termék nem rendelkezik GS (megvizsgált minőség) –
vagy azzal egyenértékű – tanúsítással.
M.2.3. Ha az 1. és a 3. tétel tekintetében megajánlott termék nem rendelkezik CE (tanúsítvánnyal) – vagy
azzal egyenértékű – tanúsítással.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha az 1. és 3. pontra megajánlott termékek mintapéldánya nem biztosítja, hogy
az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szakmai követelményeknek
megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján azt vizsgálja, hogy a termékek a műszaki
specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelnek-e. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot
vesz fel. Az alkalmasság keretében vizsgált követelmények:
1. tétel:
- Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés
(megvizsgált minőség)
- Formai követelmény: kerekes (min Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga,
formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-es szabványnak.
- Alkalmas legyen szelektív hulladék tárolására
- Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az
alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az
alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a
termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.
- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!
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- A fedélrögzítő stift csak roncsolással legyen eltávolítható!
- A kerekek az edény külső részén helyezkedjenek el.
- A hulladékgyűjtő edények fedele olyan kialakítású legyen, hogy abba zajcsillapító gumidugó
elhelyezhető legyen vagy azzal egyenértékű zajcsillapítással rendelkezzen az előírt decibel adatoknak
megfelelően.
- Az edény saját tömege: min. 7 kg
- Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint
- Zajszint jelölés: max. 92 dB
3. tétel:
- Szabvány: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1, illetve CE jelölés, GS (megvizsgált minőség)
- Alkalmas legyen szelektív hulladék tárolására
- Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az
alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az
alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a
termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.
- Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Formai követelmény:
4 kerekes, melyből kettő rögzítő fékes, másik kettő „kitérőkerék” rendszerű
a kerekek átmérője min. 200 mm
oldalsó felvevő csapokkal legyen szerelve
- Az konténer saját tömege: min. 45 kg
- Névleges terhelhetőség: MSZ EN 840-2 szabvány szerint
- Zajszint jelölés: max. 99 dB
Az 1., és 3. tétel tekintetében az edényzet anyagába gyárilag préselve, dombornyomással – jelölni kell,
melyek a műszaki előírásban a méretezésen túl előírásként szerepelnek, így CE, GS jelölés, valamint az
edény csapódási zajszintje dB mértékegységgel jelölve – amiként az a műszaki leírásban foglalt feltételek
alapján értelmezhető;
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1., M.2. és M.3 pontokban foglalt alkalmassági
minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) valamint (11) bekezdésére, és a Kr. 24. § (1) bekezdésére
is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részszámlázásra a részteljesítést követően van lehetőség. Negyedévente 1 db számla állítható ki ideértve a
végszámlát (3+1) is.
A szerződés és a kifizetés pénzneme is a: HUF
A számla banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) (10) - (11) szerint, 30 napos fizetési
határidővel kerül kifizetésre.
Késedelem esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási
költségátalányt igényelhet.
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Előleg igényelhető: max. 30%+ÁFA
Eladó a rész-számlákból arányosan köteles elszámolni a kapott előleget.
Előlegvisszafizetési biztosíték: Eladónak a Vevő javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontjában legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell
bocsátania és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása a 10%-ot
meghaladó mértékű előleg igénylése esetén kötelező. Mértéke: a 10% feletti összeggel azonos.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó vételárának 1,5 %/naptári nap, de maximum a
megajánlott teljes nettó vételár 20 %-a.
A 20 naptári napot elérő késedelem esetén a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (attól
elállni), mely okán Eladó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
A kötbér fizetése nem mentesíti Eladót a szerződés teljesítése, valamint Vevő kötbéren felüli kárának megtérítése
alól.
A Vevőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárba a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételekkel
beszámítani.
Hibás teljesítési: A szerződés nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén a Vevő választása szerint az Eladó a
szavatossági kötelezettség (kijavítás/kicserélés) helyett kötbér fizetésére köteles, ami nem mentesíti a kötbért
meghaladó kártérítés megfizetése alól. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibásan leszállított termékek
nettó értékének 30%-a.
Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a hibás terméket nem veszi át, a termékek kijavításáig/kicseréléséig
késedelmi kötbér kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett termékek nettó vételárának 30%-a
Jótállás: értékelési szempont, de min.12 hónap
Teljesítési biztosíték: Az Eladó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerinti
teljesítési biztosítékot köteles nyújtani (ami a szerződés aláírásának a feltétele) a szerződés teljes idejére (okirati
forma esetén + 30 napig), amelynek összege a nettó ellenérték 2 %-a. Az 50%-os teljesítés elérésekor az Eladó által
nyújtott az eredeti biztosíték összegének 50%-át kitevő összegű biztosíték átadását követő 5 munkanapon belül a
Vevő intézkedik az eredeti összegű biztosíték felszabadításáról.
A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, a Vevőnél felmerülő
többletköltségek fedezetéül szolgál. A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok
bármelyikéről való lemondást.
Jótállásra vonatkozó biztosíték: Az Eladó a jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
2,5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújt, amelynek az eszközök leszállításától kell folyamatosan az előírt
összegben rendelkezésre állnia, és a jótállási idő lejártáig (okirati forma esetén +30 napig) kell lehívhatónak lennie.
A biztosíték megfelelő formában és tartalommal történő szolgáltatása a végszámla benyújtásának a feltétele.
Részleteket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
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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: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) 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
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./Nyertes ajánlattevőknek a gazdálkodó szervezet létrehozását nem írja elő és nem engedi meg az AK.
Közös ajánlattétel esetében csatolni kell: az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a
közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A 424/2017 (XII. 19) Korm. rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük
tervezett értékéről.
2/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max. 1-szer lesz hiánypótlás.
3/IV.2.6) pont, kötöttség minimális ideje: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
4./FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22
deakugyvediiroda@tolna.net
5/Irányadó jog és idő: HU
6/Az AK alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontot.
7/Az ajánlattevőknek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szerepelő részéről aláíró
cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját kell csatolni.
8/Ha az ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában részt vevő esetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n
nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
9. Pontszám: 0-10 Módszer: 1.-2. szempontok: az igen válasz 10 pont, a nem válasz 0 pont 3. szempont
(Jótállás) arányosítás: P = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] x
(Pmax-Pmin) + Pmin. 4. szempont (ajánlati ár): (fordított arányosítás): P = [A legjobb/ A vizsgált] x (PmaxPmin) + Pmin.
11/ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani az ajánlatban:
- EEKD
- felolvasó lap
- nyilatkozat a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint.
- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
- nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről az igazolást.)
- nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
12/Az ajánlathoz szakmai ajánlatként kell csatolni kitöltve:
• Részletes cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot (lásd: „Műszaki- Szakmai specifikáció „) a
megajánlott eszközök esetében a műszaki specifikációban előírtaknak való megfelelés alátámasztására,
melyben fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány- és típusmegjelölést, továbbá a termék gyártóját
és származási helyét (helyeit), továbbá a megajánlások altámasztásaként, a szakmai ajánlata
keretében részletesen be kell mutatni a megajánlása szerinti típusú edényeket méretezett rajzokkal,
ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajnalattevők figyelmet, hogy
amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő
alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást,
típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást).
• Az ajánlatkérői előírásoknak való megfelelést a megajánlott termékeket esetében olyan
részletezettséggel kell bemutatni, hogy az ajánlatkérő egyértelműen be tudja azonosítani a kiírásnak való
megfelelőséget. (lásd: „Műszaki- Szakmai specifikáció)
• A 1. és 3. termékeknek rendelkezni kell CE tanúsítvánnyal, amit csatolni szükséges
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• A termékek esetében csatolni kell, az ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot (nem módosítható
– pl.: .pdf formátumban, és szerkeszthető formátumban, a nem módosítható formával megegyező
tartalommal; eltérés esetén a nem módosítható az irányadó), melynek végösszegének meg kell egyeznie a
felolvasó lapon szereplő nettó ajánlati árral. (lásd Excel táblázat).
Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak
megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevők, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz
megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
A III.1.3) M.3. alkalmassági minimum követelménnyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogyhogy amennyiben a mintapéldány megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki
szakmai specifikációban előírtaknak, úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának,
hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét is eredményezi.
13./ Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke:
2.000.000 Ft. Teljesíthető a Kbt. 54.§(2) alapján, az ajánlattevő választása szerint az előírt pénzösszegnek
a megadott fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig
be kell érkeznie, és az ajánlati kötöttség időtartama alatt (annak utolsó napján 24. óráig) lehívhatónak
kell lennie. Számlaszám:11600006-00000000-21556977 Az utalási bizonylatot/ garanciát/kötelezvényt/
kezességvállaló okiratot az ajánlathoz csatolni kell.
14./Szerződéskötési feltétel:
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes, hulladékgyűjtő edényzet gyártására és/
vagy forgalmazására vonatkozó ISO9001 minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási
rendszertanúsítvánnyal, valamint ISO14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal,
illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész
időtartama alatt nyertesnek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének fenntartásáról.
15./ AK a Kbt. 2.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
16./ AK ezúton hívja fel a figyelmet, hogy az ajánlat és egyéb dokumentumok (pl. hiánypótlás,
felvilágosítás adás) benyújtásának helye (EKR) és a mintaedények leadásának helyszíne (7030 Paks 0299/5
hrsz. alatti Paksi Hulladékkezelő Létesítmény) eltér egymástól!
17./ AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
18./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022.
április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az ajánlattevő, a szerződés értékének
10 %-át meghaladó bármely alvállalkozó, szállító, kapacitást biztosító szervezet a tilalom hatálya alá,
és a teljesítés során sem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Amennyiben
megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, AK az ajánlatot a Kbt. 73. §(1) bek. e) pontja
alapján érvénytelenné nyilvánítja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének 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:
2022/06/27 (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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Simontornya Város Önkormányzata (12721/2022)
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: 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: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta
Telefon: +36 74586291
E-mail: jegyzo@simontornya.hu
Fax: +36 74586922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.simontornya.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/EKR000829702022/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/EKR000829702022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkagépek beszerzése - 3.
Hivatkozási szám: EKR000829702022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

16600000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Munkagépek beszerzése adásvételi szerződés keretében”
Mennyiség:
1. rész: 1 darab kotró-rakodó gép beszerzése
2. rész: 1 darab komposzt-osztályozógép beszerzése
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a berendezések beszerzése, a
teljesítés helyére
történő leszállítása, üzembe helyezése és teljeskörű használatának a betanítása.
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét 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.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kotró-rakodó gép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44614310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Simontornya 181 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 1 db
Általános felépítés:
A gépnek többek között a következő feladatokat kell ellátnia: Telephelyi anyagmozgatás
Kivitel: Önjáró, gumikerekes. A gumiköpenyeknek a gyakran előforduló nehéz terepviszonyok miatt arra
megfelelő terepmintázatúaknak kell lennie.
Főbb műszaki követelmények:
• meghajtó motor: Diesel üzemű
• motorteljesítménye: min. 70 kW / 92 LE.
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• Környezetvédelmi minősítés: min. EU Stage V emissziós norma;
• üzemi tömege: min. 7800 kg — max. 9500 kg;
• hidraulika rendszer szállítási teljesítménye: min. 145l/min;
• üzemi nyomása: min. 250 bar;
• a gép legyen képes minimum 35 km/h sebességű közúti közlekedésre;
• befoglaló méretek feleljenek meg a közúti közlekedésben megengedett általános méretelőírásoknak.
• alapeszköz max. kinyúlása talajszinten min. 4000 mm;
• kezelés:
▪ karos vagy joystick vezérléssel;
Erőátvitel:
• összkerékhajtás;
• differenciál zár: min. a hátsó tengelyen;
• terhelés alatt is kapcsolható irányváltás;
• szinkronizált hajtómű (előre és hátramenetben is).
• Hidrosztatikus vagy hidrodinamikus nyomatékváltós erőátviteli rendszer
• min. 2 előre és 2 hátra sebesség
Gémszerkezet:
• Kabinból vezérelhető gémszerkezet
Szerelékek:
• A gépet a különböző feladatok optimális elvégezhetősége érdekében, munkaeszközökkel kell szállítani,
megfelelő felfogatással
• Kanál lengéscsillapító rendszer
• Hidraulikusan nyitható homlokrakodó kanál, min. 1,0 m3-es űrtartalommal
• Homlokrakodó rakodási magassága min. 3100 mm
• Mechanikus gyorscsatlakozó a gémszerkezet végén
• Oldalirányban eltolható teleszkópos mélyásószerkezet, gémrögzítő (közúti közlekedéshez)
• 400 mm-es körmös mélyásó kanál
• 600 mm-es körmös mélyásó kanál
• Ásási mélység min. 5800 mm
• Gémkinyúlás min. 6300 mm
• Hidraulikus bontókalapács
• min. 1500 mm-es fix rézsűkanál
Kormányzás:
• kormányzási rendszere: tejesen hidrosztatikus legyen;
• rendelkezzen vészkormányzási funkcióval motorhiba esetén
Fékezés:
• a gépnek két körös, karbantartás-mentes, önálló üzemi fékberendezéssel kell rendelkeznie.
• a gépnek önálló mechanikus rögzítő fékberendezéssel kell rendelkeznie.
A beszerezni kívánt eszköz részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képző műszaki leírás
tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a berendezések beszerzése, a
teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése és használatának a betanítása.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét 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.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

157

x Minőségi kritérium – 1 2.) Előteljesített hetek száma (egész hetekben, maximum 4 hét - minimum 0
hét) 10
2 3.) A 24 hónapos jótálláson túl vállalt többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 - maximum 12
hónap) 10
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
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Komposzt-osztályozógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42996100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Simontornya 181 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 1 db
Általános felépítés:
A gépnek többek között a következő feladatokat kell ellátnia:
A komposztált zöldhulladék osztályozása, nagydarabos anyagok leválasztása
Szállítási méret:
o Hosszúság: max. 8.000 mm
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o Szélesség: max. 2.550 mm
o Magasság: max. 4.000 mm
o Megengedett össztömeg: max. 5.000 kg
o Töltőgarat térfogata: min. 1,5 m3 (értékelési részszempont)
o Töltőgarat rakodási magasság max. 3.000 mm
Kihordó szalag mérete (finom és durva frakcióra is):
o Hosszúság: min. 2200 mm
o Szélesség: min. 450 mm
o Kidobási magasság: min. 1.000 mm
Alváz:
o Közúton vontatható alváz
Erőforrás:
o Diesel motoros
Rostadob:
o Rostadob öntisztítás tisztító kefével
o Rostafelület: min. 5 m2
o Kapacitás: min. 20 m3/h anyagtól függően
A beszerezni kívánt eszköz részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képző műszaki leírás
tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a berendezések beszerzése, a
teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése és használatának a betanítása.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét 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.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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.) Előteljesített hónapok száma (egész hónapban, maximum 3 hónap - minimum
0 hónap) 10
2 2.) Töltőgarat térfogata (min. 1,5 m3) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése
szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót
és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be.
Igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.
§ (1)-(5) bek., 2.§ (1) és
(4) bek., 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek
során:
- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró
okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra.
- Az EEKD-t a Kr. 3.–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
- A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani
(Kr. 13. §). (EKR ürlap)
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési részben:
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Ajánlattevőnek az ajánlatában Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6) - (7) és
(11)-(12) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő, közös ajánlattevő – adott esetben kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet – a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, köteles benyújtani az eljárás megindító
felhívás feladásának a napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített
legjelentősebb (átadás-átvétellel lezárt) szállításainak az ismertetését figyelemmel a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra.
Az ismertetésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap megjelöléssel);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- a szállítás tárgya (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés
megállapítható legyen);
- a szállítás mennyisége;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- a referenciát igazoló személy neve és elérhetősége.
Közös ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és
(11), illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdései.
Az alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, átadás-átvétellel lezárt a
- 1. rész esetében legalább 1 darab kotró-rakodó gép szállítására
- 2. rész esetében legalább 1 darab komposzt-osztályozógép szállítására
vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés azzal, hogy Ajánlatkérő
támogatás
módosítására vonatkozó igényt nyújtott be. A szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatás-módosításra
irányuló igény elfogadása. Ajánlatkérő a támogatás módosításra irányuló igény el nem fogadását, vagy
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az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő 30 % összegű előleget biztosít. Az előleg összege a benyújtott számla összegéből kerül elszámolásra.
A szerződés
finanszírozása BM/8003/2021 kódszámú pályázat keretében történik. A szerződés finanszírozásának módja:
utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 98,500000 %
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítésigazolással elismert szállítást követően jogosult 1 végdarab
számlájának a
kiállítására. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással 30
napon belül
történik.
Ajánlatkérő hivatkozik Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérői fizetési késedelem: Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint. Elszámolás, kifizetés, ajánlattétel pénzneme: HUF.
Kötbérek:
- késedelmi: késedelemmel érintett gép nettó ellenértékének 1%-a/ naptári nap, de maximum 20%;
- hibás teljesítési: hibás teljesítéssel érintett gép nettó ellenértékének 1%-a/ naptári nap a hiba kijavításáig, de
maximum 20%;
- meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes nettó összértékének 20%-a.
Jótállás: ajánlattevő a gépek átadás-átvételének a napját követően
1. közbeszerzési rész: legalább 24 hónap (többletjótállás hónapban kifejezve értékelési részszempont) vagy 2500
üzemóra teljes körű jótállás (amelyik előbb bekövetkezik)
2. közbeszerzési rész: legalább 12 hónap vagy 600 üzemóra teljes körű jótállás (amelyik előbb bekövetkezik)
jótállást köteles vállalni.
A részletes fizetési feltételeket, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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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: 2022/07/29 (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: 2022/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR
automatikusan, a határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR
rendelet 15-16. §, valamint a Kbt. 68. § 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:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
1. Ajánlatba csatolandók:
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (EKR űrlap);
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. § (4) bek, szerinti tartalommal (EKR űrlap);
- Kbt. 65. § (7) bek. szerint nyilatkozatot, nemleges tartalommal is (EKR űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontja szerint nyilatkozat, nemleges tartalommal is (EKR űrlap);
- Kbt. 67. § (4) bek. (EKR űrlap);
- EEKD (EKR űrlap);
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- a megajánlott eszköz gyártmányát, típusát és származási helyét is tartalmazó műszaki leírást olyan
tartalommal, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a megajánlott eszköz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek való megfelelése.
- Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén a Kbt.-ben meghatározott szerződéses vagy előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállaló nyilatkozat.
- Ajánlatba csatolandó az aláírásra jogosultaknak - 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti - aláírási
címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Ha a cégjegyzésre
jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó,
legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni;
- Nem magyar nyelven benyújtott dokumentum magyar nyelvű - Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti fordítása (adott esetben);
- Közös ajánlattétel esetében együttműködési megállapodás;
- Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (4) bek. szerint.
- ajánlattevő nyilatkozata, a megajánlott gépek vonatkozásában szerviz rendelkezésre állásáról.
2. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívására csatolandó a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc)
alpontja (EKR űrlap)
3. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan EKR rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://
ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Az EKR használata az általánosan használt
informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. Az EKR üzemeltetését
és fenntartását a 13/2021. (XI.29.) MvM rendelet alapján az ÚJ Világ Nonprofit Kft. (jogelőd: NEKSZT Kft.)
végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas;
4. Hiánypótlás a 71. § szerint biztosított, a kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a alapján.
5. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását
nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
6. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra egyik rész esetén sem.
7. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.
8. FAKSZ: Bakó Györgyi (lajstomszám: 00601)
9. Ajánlatkérő minden részben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot egyik részben sem.
10. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere
valamennyi közbeszerzési rész esetében: 1. rész: ár - fordított arányosítás (1. értékelési szempont),
előteljesített hetek száma (2. értékelési szempont) és többletjótállás időtartama (3. értékelési szempont)
egyenes arányosítás; 2. rész: ár - fordított arányosítás (1. értékelési szempont), töltőgarat térfogata (2.
értékelési szempont) és előteljesített hónapok száma (3. értékelési szempont) - egyenes arányosítás Az
értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/27 (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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Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12562/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.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

165

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Öntött és hengerelt aszfalt beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000416362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Aszfalt termékek beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére 21 480 tonna tonna tonna becsült mennyiségben,
melyből az öntött aszfalt becsült mennyisége 4250 tonna, a hengerelt aszfalt becsült mennyisége 17 230 tonna.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 600000000,00 (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: Öntött és hengerelt aszfalt beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44113600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő ajánlatában megajánlott keverőtelep.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Adásvételi szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 600 000 000 Ft keretösszeggel kerül megkötésre.
A beszerzésre kerülő aszfalt termékek és [az egyes termékekhez tartozó súlyszám az értékelési szempontok
szerint]:
1. SMA-8 (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
2. SMA-8 (mF) PmB 45/80-60 (Ft/tonna); súlyszám: 1
3. SMA-11 (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 2
4. BBTM 8 B (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
5. BBTM 11 B (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
6. PA-8 B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
7. PA-11 B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
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8. AC-16 alap (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
9. AC-22 alap (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
10. AC-22 alap (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
11. AC-32 alap (F) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
12. AC-32 alap (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
13. AC 11 kötő (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
14. AC-16 kötő (N) PmB 10/40-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
15. AC 16 kötő (mI) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 2
16. AC 22 kötő (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
17. AC-22 kötő (F) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 5
18. AC-22 kötő (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 8
19. AC 22 kötő (mF) GmB 45/80-55 (Ft/tonna); súlyszám: 1
20. AC-22 kötő (mI) PmB 10/40-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
21. AC-22 kötő (mI) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 2
22. AC-4 kopó (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 2
23. AC-4 kopó (N) B 70/100 (Ft/tonna); súlyszám: 1
24. AC-8 kopó (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
25. AC-8 kopó (N) B 70/100 (Ft/tonna); súlyszám: 1
26. AC-11 kopó (N) B50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 2
27. AC-11 kopó (N) B 70/100 (Ft/tonna); súlyszám: 1
28. AC-11 kopó (F) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 15
29. AC-11 kopó (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 10
30. AC-11 kopó (mF) GmB 45/80-55 (Ft/tonna); súlyszám: 1
31. AC-16 kopó (F) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 2
32. AC-16 kopó (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
33. AC-16 alap-kopó (N) B 50/70 (Ft/tonna); súlyszám: 1
34. AC-16 kopó (mF) GmB 45/80-55 (Ft/tonna); súlyszám: 1
35. MA-4 (N) B 20/30 (Ft/tonna); súlyszám: 2
36. MA-8 (N) B 20/30 (Ft/tonna); súlyszám: 3
37. MA-11 (N) B 20/30 (Ft/tonna); súlyszám: 2
38. MA-11 (N) B 20/30 szikramentes (Ft/tonna); súlyszám: 1
39. MA-11 (mF) PmB 25/55-65 (Ft/tonna); súlyszám: 1
40. MA-11 (F) B 10/20 (Ft/tonna); súlyszám: 1
41. Nem specifikált egyéb aszfalttípus (konzultációt követően rendelhető) (Ft/tonna); súlyszám: 1
Valamennyi aszfalt típus biztosítása az év minden napján szükséges, hétvégéket is beleértve – kivéve
ünnepnapokon.
Egyedi esetben, sürgős forgalombiztonsági körülmény, illetve havária esetén Ajánlatkérő a meghatározott
időpontoktól függetlenül igényelhet aszfaltot Ajánlattevőtől.
Haváriának minősül az úthálózat üzemeltetése során bekövetkező olyan – nem tervezett, véletlenszerűen
bekövetkező – esemény, veszélyhelyzet mely a forgalom vagy a környezet biztonságát oly mértékben
veszélyezteti, hogy közlekedési baleset következhet be, illetve, ha olyan jellegű baleset vagy környezeti kár
következett be, mely katasztrófahelyzetet okoz vagy okozhat.
Az aszfalt kiadását Ajánlatkérő naponta kétszer igényli, jellemzően az alábbi időtartamokban:
• A kért napi mennyiség 75-80%-át reggel, 07:00 és 08:00 óra között
• 20-25%-át este, november 01.-április 30. 22:00 és 23:00 óra között, míg május 01.-október 31. 21:00 és 23:00
között
A várható napi felhasználás munkanapokon:
• téli időszakban (november – február között) kb. 30-50 tonna
• tavasztól őszig kb. 50-100 tonna
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Amennyiben napi 100 tonna feletti megrendelés szükséges, Megrendelő az igényelt aszfalt mennyiségek
ütemezését előzőleg egyezteti Szállítóval.
Minőségi követelmények:
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3.301-1) Útügyi Műszaki Előírás Aszfaltbeton (AC)
e-UT 05.02.13 (ÚT 2-3.301-5) Útügyi Műszaki Előírás Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA)
e-UT 05.02.14 (ÚT 2-3.301-6) Útügyi Műszaki Előírás Öntött aszfalt (MA)
e-UT 06.03.21:2018 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei
MSZ EN ISO 9001 tanúsítás, vagy azzal egyenértékű tanúsítás
MSZ EN ISO 14001 tanúsítás, vagy azzal egyenértékű tanúsítás
Az öntött aszfalt becsült mennyisége 4250 tonna, a hengerelt aszfalt becsült mennyisége 17 230 tonna.
Részletesebb információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mobil vagy telepített aszfaltkeverő telepi kiszolgálás (mindkét aszfalt típus
egyidejű kiszolgálásának) távolsága közúton ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari út 2-4. szám alatt lévő
telephelyétől 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.5. pontban feltüntetett ár kritérium további alszempontokat tartalmaz, amelyeket jelen felhívás II.2.4) pontja
és a Segédlet 5. fejezete tartalmaz.
Részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Az eljárás tárgyának műszaki egysége nem teszi lehetővé az eljárás
részajánlati körökre bontását.
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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x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 079 - 211423
(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: Öntött és hengerelt aszfalt 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:
2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26185059443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 138_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 600000000,00
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 eljárásban ajánlatot nyújtött be:
1. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság - 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám:
14300327-2-44
2. STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság - 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D
épület).; adószám: 26185059-4-43
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 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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (13318/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511556
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÉNYGÖ Infrastruktúra fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001062302021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

174

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztés részeként Józsai bekötőút és a hozzá
kapcsolódó kerékpárút, csapadékvíz elvezető rendszer, közvilágítási hálózat, középnyomású földgáz hálózat
kiváltás kivitelezési munkái.
Jellemző mennyiségek:
Útépítés
2x1 sávos, összesen 1519 fm útépítés, amelyből 1114,49 fm „C” terhelési osztályú, 404,71 fm „A” terhelési osztályú
és 4641,64 fm aszfaltburkolatú kerékpárút és járda.
• Aszfaltburkolatú út építése „C” terhelési osztályú közúton 1.114,49 fm
• Aszfaltburkolatú út építése „C” terhelési osztályú közúton 8.899,05 m2
• Aszfaltburkolatú út építése „A” terhelési osztályú közúton 404,71 fm
• Aszfaltburkolatú út építése „A” terhelési osztályú közúton 2.363,17 m2
• Aszfaltburkolatú út építése kerékpárúton és járdán 461,64 fm
• Aszfaltburkolatú út építése kerékpárúton és járdán 1.113,30 m2
Csapadékvíz elvezetés
• Nyílt csapadékvízelvezető árok építése 1.450,50 fm
Elektromos hálózat
Közvilágítási hálózat építése: közvilágítási kábel fektetése, oszlopok / kandeláberek állítása, világító testek
felszerelése
• Kisfeszültségű kábel fektetése 524 m
• Közvilágítási acéloszlop állítása 17 db
Szénhidrogén vezeték (gázvezeték kiváltás)
• PE 100 anyagú műanyag gáznyomócső 530,70 m
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 496034962,00 (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)
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II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ÉNYGÖ Infrastruktúra fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111290-7

További tárgyak:

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet. Hrsz: Lásd II.2.4.)
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jellemző mennyiségek:
Útépítés
2x1 sávos, összesen 1519 fm útépítés, amelyből 1114,49 fm „C” terhelési osztályú, 404,71 fm „A” terhelési osztályú
és 4641,64 fm aszfaltburkolatú kerékpárút és járda.
• Aszfaltburkolatú út építése „C” terhelési osztályú közúton 1.114,49 fm
• Aszfaltburkolatú út építése „C” terhelési osztályú közúton 8.899,05 m2
• Aszfaltburkolatú út építése „A” terhelési osztályú közúton 404,71 fm
• Aszfaltburkolatú út építése „A” terhelési osztályú közúton 2.363,17 m2
• Aszfaltburkolatú út építése kerékpárúton és járdán 461,64 fm
• Aszfaltburkolatú út építése kerékpárúton és járdán 1.113,30 m2
Csapadékvíz elvezetés
• Nyílt csapadékvízelvezető árok építése 1.450,50 fm
Elektromos hálózat
Közvilágítási hálózat építése: közvilágítási kábel fektetése, oszlopok / kandeláberek állítása, világító testek
felszerelése
• Kisfeszültségű kábel fektetése 524 m
• Közvilágítási acéloszlop állítása 17 db
Szénhidrogén vezeték (gázvezeték kiváltás)
• PE 100 anyagú műanyag gáznyomócső 530,70 m
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A teljesítés helyszínéül szolgáló ingatlanok: Helye: Debrecen, 0142/12, 0142/166, 0142/168, 0142/173, 0142/174,
0142/175, 0237/310, 0237/312, 0237/313, 0237/314, 0237/316, 0237/317, 0237/318, 0237/320, 0237/321,
0237/322, 0237/324, 0237/325, 0237/326, 0237/328, 0237/329, 0237/252, 0237/331, 0237/333, 0237/335,
0237/337, 0237/339, 0237/341, 0237/343, 0237/345, 0237/347, 0237/349, 0237/351, 0237/353, 0237/354,
0237/356, 0237/357, 0237/358, 0237/360, 0237/361, 0237/362, 0237/363, 0237/364, 0237/365, 0237/366,
0237/367, 0237/368, 0257/1, 0258/4, 0258/5, 0258/6, 0258/7, 0258/8, 26783/1, 53253, 53254/2, 53376/2, 26418,
0237/315, 0237/319, 0237/323, 0237/327.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
2 2. A teljesítésbe bevonásra kerül–e legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz elvezető árok
építésének és/vagy kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) 10
3 3. A teljesítésbe bevonásra kerül–e legalább 1 fő olyan szakember, aki 2x1 sávos út építésének és/vagy
kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
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 201 - 521092
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ÉNYGÖ Infrastruktúra fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
E-mail: vajdamelyepito@gmail.com
Telefon: +36 305728224
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: 496034962,00
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

178

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés;
Villanyszerelési munkák; Gázszerelési munkák; Útépítési munkák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai Út 73., adószám: 14904134-2-44)
2. STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám:
10776456-4-43)
3. VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Kft. (4242 Hajdúhadház Nyíl Utca 26., adószám: 25918454-2-09)
4. Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. (4029 Debrecen, Dobozi utca 17., adószám:
12110508-2-09) - 5. KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. közös ajánlattevő (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21, adószám:
11876566-2-15)
6. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske Béke Utca 150., adószám: 28733232-4-03)
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (13038/2022)
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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731254213
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Andrea
Telefon: +36 23522391
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522377
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.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: Szent István út csomópont tervezés
Hivatkozási szám: EKR000307392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

181

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Érd, Szent István út és Kossuth Lajos utca kereszteződése forgalomtechnikai korszerűsítéséhez engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, biztonságos gyalogos-átvezetéssel. A tervezési terület az útkereszteződés
középpontjától számított kb. 100-100 m hosszon a Szent István úton teljes (15,30 m) közterületi szélességben (kb.
1530 m2) és a Kossuth Lajos utcán a Vadlúd utca irányába szintén kb. 100 m hosszon teljes (17,30 m) közterületi
szélességben (kb. 1730 m2), illetve kb. 88 m a Kossuth Lajos utca Rómer Flóris tér felé eső ágán (az uszoda
behajtója tervezett kereszteződéstől távolabb eső lekerekítő ívének kezdetéig) teljes közterületi szélességben
(1522 m2).
A 15676/2 hrsz-en lévő üzemanyagtöltő állomás belső közlekedő útvonalainak, berendezéseinek és
közútkapcsolatainak áttervezése, szükség szerint a kb. 133 m hosszú, 12 m közterületi szélességgel rendelkező
Szent László tér (utca)(15676/1 hrsz) bevonásával (kb. 1596 m2).
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: Szent István út csomópont tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítése:
Ajánlatkérő székhelyére: 2030 Érd, Alsó u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Érd, Szent István út és Kossuth Lajos utca kereszteződése forgalomtechnikai korszerűsítéséhez engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, biztonságos gyalogos-átvezetéssel. A tervezési terület az útkereszteződés
középpontjától számított kb. 100-100 m hosszon a Szent István úton teljes (15,30 m) közterületi szélességben (kb.
1530 m2) és a Kossuth Lajos utcán a Vadlúd utca irányába szintén kb. 100 m hosszon teljes (17,30 m) közterületi
szélességben (kb. 1730 m2), illetve kb. 88 m a Kossuth Lajos utca Rómer Flóris tér felé eső ágán (az uszoda
behajtója tervezett kereszteződéstől távolabb eső lekerekítő ívének kezdetéig) teljes közterületi szélességben
(1522 m2).
A 15676/2 hrsz-en lévő üzemanyagtöltő állomás belső közlekedő útvonalainak, berendezéseinek és
közútkapcsolatainak áttervezése, szükség szerint a kb. 133 m hosszú, 12 m közterületi szélességgel rendelkező
Szent László tér (utca)(15676/1 hrsz) bevonásával (kb. 1596 m2). Szent László tér és Kossuth Lajos utcát összekötő
Gárdonyi Géza utca (VIA Futura Kft. 1610/5 tervszámú (2016.08.) meglévő tervdokumentációhoz csatlakozó) kb. 30
m-es szakaszának 11 m közterületi szélességben történő tervezése (330 m2).
Tervezéssel érintett terület: Szent István út (hrsz: 15806) ; Kossuth Lajos utca (hrsz: 15677/3) ; Szent László tér (hrsz:
15676/1) ; AVIA üzemanyagtöltő állomás (15676/2 hrsz.) ; Gárdonyi Géza utca (15664 hrsz.)
Az össz. tervezési terület nagysága: 6.708 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.) Az M/2. a) alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 25
2 3.) Az M/2. b) alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 25
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:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, mivel az figyelemmel az ellátandó tervezési feladatra gazdasági
valamint műszaki szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne. A beszerzés tárgyának jellege
nem teszi lehetővé a több részére történő ajánlattétel biztosítását. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan
részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a
beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes
feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes tervezési szemlélet hiányának okán negatívan hatna a
beszerezni kívánt
tervezési feladat megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének
egyéb körülményeire is.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 089 - 243160
(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: Szent István út csomópont tervezés
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 - 008752 (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:
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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 eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjára tekintettel. A Kbt. 70. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az ajánlatok bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb
okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

186

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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HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Mű (12973/2022)
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: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Mű
Nemzeti azonosítószám: 24220099241
Postai cím: Kacsa Utca 17.-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Dániel
Telefon: +36 305647217
E-mail: beszerzes@hepa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepa.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: Nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft szoftverlicencek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000928522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

188

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai
rendszerének működéséhez szükséges három típusú Microsoft licencek beszerzése a GINOP-1.3.7-19-2020-00001
-„FIT FOR EXPORT” projekt keretein belül az alábbiak szerint:
1.) Exchange Server Standard 2019 User CAL
darabszám: 260 db
2.) Exchange Server Standard 2019
darabszám: 1 db
3.) SQL Server 2019 Standard Core - 2 Core License Pack
darabszám: 4 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10529020,00 (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: Microsoft szoftverlicencek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (1027
Budapest, Kacsa utca 15-23.) székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai
rendszerének működéséhez szükséges három típusú Microsoft licencek beszerzése az alábbiak szerint:
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1.) Exchange Server Standard 2019 User CAL
darabszám: 260 db
2.) Exchange Server Standard 2019
darabszám: 1 db
3.) SQL Server 2019 Standard Core - 2 Core License Pack
darabszám: 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.7-19-2020-00001
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 046 - 115733
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: szolgáltatási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12856650,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10529020,00
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

191

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:
DXC Technology Magyarország Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 10534296-2-44
SMP Solutions Zrt.
1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b.
Adószám: 26777810-2-44
S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Adószám: 11779177-2-44
T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928099-2-44
SoftwareOne Hungary Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2. B. ép.
Adószám: 23744189-2-41
Az eljárás a DKÜ Zrt. (központi beszerző szerv) által kötött keretmegállapodás alapján verseny újranyitás
keretében került lefolytatásra.
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
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (13025/2022)
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: 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: Dimény Orsolya
Telefon: +36 304015175
E-mail: dimenyo@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.knp.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csaj-tó - hajtánytervezés, gyártás
Hivatkozási szám: EKR000016162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

195

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34622400-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hajtány prototípus tervezés és 20 db hajtány gyártása.
Tervezési paraméterek
Keskenynyomtáv
Csaj-tó pálya esetében 760 mm nyomtáv, de a hajtánynak alkalmasnak kell lennie 600 mm és 760 mm nyomtávú
pályán való közlekedésre is (állítható nyomtávval, vagy másik tengellyel)
Felépítményre vonatkozó követelmények
könnyű súly
lehetőleg alacsony súlypont
be- és kiszállás kényelmes legyen idősebb emberek vagy gyerekek számára is
egyszerű, strapabíró, könnyen karbantartható szerkezet
könnyű, moduláris, leszerelhető ponyvatető (eső és napsütés elleni védelem) mint opció
egyszerű megfordíthatóság a pályán
egyszerű kiemelhetőség a vágánytengelyből (egy ember ki tudja emelni, és legyen rajta kényelmes fogáspont)
pálya kisebb hibáit viselje el
rozsdamentes anyagok alkalmazása
Járműgépészet
Kerékprofil: a jármű sima futását és stabilitását biztosító, kúpos profil
Kerékátmérő: legalább 200 mm futókör átmérő szükséges a váltókon való stabil haladáshoz
Tengely: méretezett precíziós csőtengely, anyaga, átmérője és falvastagsága a jármű terheléséhez igazítva
Tengely csapágyazása: önbeálló csapágyak, külső vagy belső csapágyazású is lehet
Vázszerkezet: a jármű terhelésének megfelelően méretezett szerkezet, opcionálisan a vázhoz rögzített olyan
szerkezet, amely kisiklás esetén megakadályozza, hogy a hajtány a sínek közé essen
Hajtás: kereskedelmi forgalomban elérhető, csereszabatos alkatrészekből kerüljön kialakításra a hajtás (javasolt
a kerékpárokon alkalmazott középcsapágy, hajtókar, lánctányér, lánckerék, lánc, szabadonfutó „racsni” vagy
kontrafékes megoldás, pedál), fogazott szíjhajtás is elfogadott.
Fékszerkezet: kereskedelemben kapható, csereszabatos alkatrészekből álló fékrendszer és rögzítőfék.
A vázhoz rögzített olyan szerkezet, amely kisiklás esetén megakadályozza, hogy a hajtány a sínek közé essen.
Hajtányt hajtó személyek/utasok száma
Legalább 4 személy számára ülés
Legalább 2 hajtó személy
Utazás komfortja
pedálok és ülés/nyereg közötti távolság egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül, az utasok által állítható legyen
könnyen állítható kormány/kapaszkodó
megfelelő áttételezés
vázszerkezet és tengely közötti rugó, rezgéscsillapító szerkezet (opcionális)
első és hátsó ütköző
Vontatmány kapcsolásának/több hajtány összekapcsolásának lehetősége
Vontathatóság lehetősége (pl. egyik végállomásról a másikra, ha nem körpályáról van szó)
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Az árajánlat mellé látványtervet mellékeljen az ajánlattevő.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a prototípusra vonatkozóan a szükséges engedélyek megszerzése,
- a típusengedély, valamint - ha szükséges - a forgalomba helyezési engedély megszerzése (nyertes ajánlattevő
költségén).
A 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezése
vonatkozásában szükséges továbbá:
-elvi előzetes típusengedély és/vagy előzetes típusengedély
-típusengedély
-üzembehelyezési engedély
A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, az ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
Részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 73270000,00 (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: Csaj-tó - hajtánytervezés, gyártás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34622400-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6646 Tömörkény külterület 0168 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hajtány prototípus tervezés és 20 db hajtány gyártása.
Tervezési paraméterek
Keskenynyomtáv
Csaj-tó pálya esetében 760 mm nyomtáv, de a hajtánynak alkalmasnak kell lennie 600 mm és 760 mm nyomtávú
pályán való közlekedésre is (állítható nyomtávval, vagy másik tengellyel)
Felépítményre vonatkozó követelmények
könnyű súly
lehetőleg alacsony súlypont
be- és kiszállás kényelmes legyen idősebb emberek vagy gyerekek számára is
egyszerű, strapabíró, könnyen karbantartható szerkezet
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könnyű, moduláris, leszerelhető ponyvatető (eső és napsütés elleni védelem) mint opció
egyszerű megfordíthatóság a pályán
egyszerű kiemelhetőség a vágánytengelyből (egy ember ki tudja emelni, és legyen rajta kényelmes fogáspont)
pálya kisebb hibáit viselje el
rozsdamentes anyagok alkalmazása
Járműgépészet
Kerékprofil: a jármű sima futását és stabilitását biztosító, kúpos profil
Kerékátmérő: legalább 200 mm futókör átmérő szükséges a váltókon való stabil haladáshoz
Tengely: méretezett precíziós csőtengely, anyaga, átmérője és falvastagsága a jármű terheléséhez igazítva
Tengely csapágyazása: önbeálló csapágyak, külső vagy belső csapágyazású is lehet
Vázszerkezet: a jármű terhelésének megfelelően méretezett szerkezet, opcionálisan a vázhoz rögzített olyan
szerkezet, amely kisiklás esetén megakadályozza, hogy a hajtány a sínek közé essen
Hajtás: kereskedelmi forgalomban elérhető, csereszabatos alkatrészekből kerüljön kialakításra a hajtás (javasolt
a kerékpárokon alkalmazott középcsapágy, hajtókar, lánctányér, lánckerék, lánc, szabadonfutó „racsni” vagy
kontrafékes megoldás, pedál), fogazott szíjhajtás is elfogadott.
Fékszerkezet: kereskedelemben kapható, csereszabatos alkatrészekből álló fékrendszer és rögzítőfék.
A vázhoz rögzített olyan szerkezet, amely kisiklás esetén megakadályozza, hogy a hajtány a sínek közé essen.
Hajtányt hajtó személyek/utasok száma
Legalább 4 személy számára ülés
Legalább 2 hajtó személy
Utazás komfortja
pedálok és ülés/nyereg közötti távolság egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül, az utasok által állítható legyen
könnyen állítható kormány/kapaszkodó
megfelelő áttételezés
vázszerkezet és tengely közötti rugó, rezgéscsillapító szerkezet (opcionális)
első és hátsó ütköző
Vontatmány kapcsolásának/több hajtány összekapcsolásának lehetősége
Vontathatóság lehetősége (pl. egyik végállomásról a másikra, ha nem körpályáról van szó)
Az árajánlat mellé látványtervet mellékeljen az ajánlattevő.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a prototípusra vonatkozóan a szükséges engedélyek megszerzése,
- a típusengedély, valamint - ha szükséges - a forgalomba helyezési engedély megszerzése (nyertes ajánlattevő
költségén).
A 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezése
vonatkozásában szükséges továbbá:
-elvi előzetes típusengedély és/vagy előzetes típusengedély
-típusengedély
-üzembehelyezési engedély
A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, az ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
Részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Könnyű súly (a maximális 100 kg alatti) (IGEN/NEM) 10
2 3. Az ülés sínkoronától mért legnagyobb távolsága (minimum 40 maximum 100 cm) 10
3 4. Egyszerű kiemelhetőség a vágánytengelyből (egy ember ki tudja emelni, és legyen rajta kényelmes
fogáspont) (IGEN/NEM) 10
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4 5. Könnyű, moduláris, leszerelhető ponyvatető (eső és napsütés elleni védelem) (IGEN/NEM) 10
5 6. A vázszerkezet és tengely közötti rugó, rezgéscsillapító szerkezet (IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.4) pontjában
ismertetett alapmennyiségen felül további legfeljebb 6 db hajtány megvásárlására kíván opciós jogot
fenntartani. A II.2.4) pontban megadott beszerzés (tervezés + 20 db hajtvány) és az opcionális rész aránya
77-23%, amiből 23% arányt képvisel az opció. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési)
kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján
lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés tárgyát képező eszközökre vonatkozóan. Ajánlatkérő
opciós jogát a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően gyakorolhatja azzal, hogy
az opció alapján megrendelt mennyiség leszállításának nem kell a szerződés lejártát megelőzően
megtörténnie. Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt mennyiségekre vonatkozóan is
köteles a feladatainak szerződésszerű ellátására. A vételi joggal érintett eszközöket is az alapmennyiséggel
egyező egységáron kell szállítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa
megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi
jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Az opciós mennyiség teljesítésének végső határideje: 2022. december 31.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

199

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 031 - 078869
(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: Csaj-tó - hajtánytervezés, gyártás
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Neuzer Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11196754211
Postai cím: Mátyás király Utca 45
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: neuzer.a@neuzer-bike.hu
Telefon: +36 209468120
Internetcím(ek): (URL) www.neuzer.hu
Fax: +36 33411116
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123005906,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73270000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Neuzer Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2500 Esztergom, Mátyás király Utca 45.,
11196754-2-11
Nettó ajánlati ár (HUF) :
92 770 000
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.
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:
2022/06/27 (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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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (13287/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar 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.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Harmadlagos és meliorációs művek felmérése
Hivatkozási szám: EKR000359542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

204

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71630000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Harmadlagos és meliorációs művek felmérése, amely az alábbi fő feladatokból áll:
1. Harmadlagos öntözőművek geodéziai felmérése
2. A geodéziai felmérés eredményeinek feldolgozása, öntözésfejlesztéshez kapcsolódó öntözővíz ellátó vízjogi
létesítési engedélyhez szükséges tervezési előkészítő feladatok ellátása
3. Részvétel a meliorációs művek műszaki állapotfelmérési módszertanának kidolgozásában, a felmérés
részletességének meghatározásában és az országos léptékű felmérés prioritási sorrendjének kialakításában
Részletesen a jelen felhívás II. 2.4) pontjában foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 132900000,00 (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: Harmadlagos és meliorációs művek felmérése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7

További tárgyak:
71355000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A szerződés hatálybalépését követően meghatározott területek
a helyszínen elvégzendő feladatok tekintetében, ill.az egyéb feladatvégzés tekintetében a feladat által
megkívánt helyszín(ek).
Folyt.II.2.14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Az alábbi földmérési szolgáltatásokat és vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezési és előkészítési feladatokat
szükséges ellátni:
1. A HARMADLAGOS ÖNTÖZŐMŰVEK GEODÉZIAI FELMÉRÉSE
AK által kijelölt 300 km (cca. 100 db) harmadlagos öntözőmű (külterületi,nyíltfelszínű csatorna) terepi felmérését
kell elvégezni.
Terepi felmérés
Célja a kijelölt csatornák háromdimenziós terepmodelljének elkészítése. A terepi mérés adatait akként kell
összegyűjteni, ez alapján a terepmodellt úgy kell elkészíteni, hogy abból a feldolgozás során helyszínrajzot,
kereszt-szelvényeket és hossz-szelvényeket szükséges készíteni.
- Mérni szükséges a csatorna területét érintő:
o befolyó és keresztező műtárgyakat,
o egyéb tereptárgyakat,
o terepen fellelhető és mérhető közműveket.
- A meder műtárgyak esetében mérendő adatok:
o jellemző méretek (hossz, átmérő),
o magassági méretek (terep, folyásfenék).
- Fotók készítése szükséges:
o műtárgyakról,
o átereszekről, hidakról,
o burkolt mederről,
o nem mérhető vagy nem létező szakaszról,
o torkolatról, végződésről,
o a fotók bármilyen GPS-képes digitális eszközzel készíthetők, az elérhető legnagyobb felbontás szem előtt
tartásával.
A terepmodell elkészítéséhez figyelembe venni szükséges pontokat a Közbesz.dok. részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
Geodéziai felmérés dokumentálása
A mérésre kijelölt csatornákat a – mérés megkezdése előtt – AK látja el egyedi azonosítóval.
A mérés dokumentálását digitálisan, az egyedi azonosítók felhasználásával, rögzített file struktúrában kell
elvégezni.
A mérési eredmények átadása – a AK utasításának megfelelően – történhet a AK adattárába történő közvetlen
elhelyezéssel vagy hordozható adattároló átadásával.
Határidő: 2022. október 1.
Dokumentálás – digitális (dwg, RAW, xls)
AK-nek átadandó eredménytermék – geodéziai felmérés dokumentációja a fenti műszaki paraméterek szerint.
2.A geodéziai felmérés eredményeinek feldolgozása, öntözésfejlesztéshez kapcsolódó öntözővíz ellátó vízjogi
létesítési engedélyhez szükséges tervezési előkészítő feladatok ellátása
2.1 Ingatlan-nyilvántartása adatok feldolgozása
AK által adatszolgáltatásként adott ingatlan-nyilvántartási adatokból (tulajdoni lapok) adatbázis készítése az
alábbi tartalommal:
-az érintett ingatlanok (külterület, hrsz);
-művelési ágak, területi adatok;
-az ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, kezelői;
-bejegyzett szolgalmi jogok.
Határidő – a szerződés hatálybalépését követő 40 naptári nap
Dok. – digitális (doc, xls)
AK-nek átadandó eredménytermék – területkimutatások
2.2 Hatósági vízügyi, közmű adatok beszerzése és feldolgozása
A harmadlagos művek rendelkezésre álló vízjogi engedélyeinek (létesítési és/vagy üzemeltetési) beszerzése.
Határidő – a szerződés hatálybalépését követő 40 naptári nap
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Dok. – digitális (pdf)
AK-nek átadandó eredménytermék – vízjogi engedély határozatok valamennyi, feladattal érintett harmadlagos
mű tekintetében.
A harmadlagos művek meglévő, vagy tervezett főműhöz való kapcsolatát igazoló adatok beszerzése.
Határidő – a szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap
Dok. – digitális (pdf, doc)
AK-nek átadandó eredménytermék – helyszínrajz a főmű adataival (szelvény, vízszintek, vízsugár, műtárgy)
A harmadlagos mű nyomvonalát érintő közművek érintettsége.
Határidő – a szerződés hatálybalépését követő 40 naptári nap
Dok. – digitális (pdf)
AK-nek átadandó eredménytermék – E-közmű nyilatkozatok
2.3 A geodéziai felmérés eredményeinek feldolgozása, tervezési szolgáltatás
A geodéziai felmérés adatainak feldolgozását úgy kell elvégezni, hogy az alkalmas legyen, műszaki
adatfeldolgozásra valamint a szükséges mérnöki számítások megalapozására.
A feldolgozás három fő eleme
-Helyszínrajzok elkészítése
-Hossz-szelvények elkészítése
-Kereszt-szelvények elkészítése
Az egyes elemekkel kapcsolatos követelmények a Közbesz. dok. részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Geodéziai felmérés feldolgozott eredményeinek dokumentálása
Az elkészült digitális rajzi állományokat a már kialakított file struktúrába szükséges elhelyezni.
A rajzi állományok file formátuma .dwg
Az állományok átadása – a AK utasításának megfelelően – történhet a AK adattárába történő közvetlen
elhelyezéssel vagy hordozható adattároló átadásával.
Határidő: 2022. december 1.
Dok. – digitális (dwg)
AK-nek átadandó eredménytermék – állapotrögzítő tervek (helyszínrajzok, hossz-szelvények és keresztszelvények) dokumentumai a fenti műszaki paraméterek szerint.
2.4 Műszaki adatok feldolgozása
A harmadlagos mű jellemző adatainak leírása: meder geometria, esések, rendelkezésre álló talajmechanikai
adatok, burkolatok, műtárgyak, a műszaki állapot jellemzése
Határidő: 2022. december 1.
Dok. – digitális (doc)
AK-nek átadandó eredménytermék – műszaki leírás
2.5 Mérnöki számítások elvégzése
A harmadlagos mű hidraulikai számításai a vízszállítási kapacitás meghatározásával
–a felmért állapot szerint;
–a fenntartási szelvény méretek alapján.
Határidő: 2022. december 1.
Dok. – digitális (doc)
AK-nek átadandó eredménytermék – a vízszállítási kapacitások (l/s) megadása
3. RÉSZVÉTEL A MELIORÁCIÓS MŰVEK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSI MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSÁBAN,
A FELMÉRÉS RÉSZLETESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁBAN ÉS AZ ORSZÁGOS LÉPTÉKŰ FELMÉRÉS PRIORITÁSI
SORRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁBAN
A meliorációs művek kataszteri adatbázisának kialakítása AK feladata, ami a meliorációs tervcsomagok, vízjogi
létesítési és üzemeltetési engedélyek felkutatását, szkennelését, feldolgozását, az országos átnézeti alaptérkép
elkészítését (Országos Meliorációs Kataszter I. ütem) jelenti, melynek szakszerű összeállításához mérnöki
közreműködés szükséges.
Határidő – a szerződés hatálybalépését követő 90 naptári nap
Dokumentálás – digitális (doc)
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AK-nek átadandó eredménytermék –AK által meghat. területekre vonatkozóan 7db területismertető leírás
fotódokumentációval, min. 15 oldal/db terj.
A kataszteri adatbázis kialakítását követően ki kell dolgozni a meliorációs művek műszaki állapotfelmérési
módszertanát, meghatározni a felmérés prioritási sorrendjét az értékelés szempontjainak kidolgozásával. Mérnöki,
tervezői közreműködés szükséges.
Határidő: 2022. december 1.
Dokumentálás – digitális (doc)
AK-nek átadandó eredménytermék – 1db elemző tanulmány (min. 50 oldal) a következő tartalmi összetételben:
-Az állapotfelméréshez szükséges input adatok beszerzése (a meliorációs mű megnevezése, általános jell.,
ingatlan nyilvántartási és vízügyi nyilvántartási adatok, a meliorációs mű műszaki jellemzői stb);
-Az állapotfelmérés technológiájának kidolg. (elsődleges és részletes állapotfelvétel, a belvízlevezető csatornák
állapota, a műtárgyak állapota, a talajcsőhálózat állapota, javasolt és szükséges beavatkozások megfogalmazása
stb.);
-Az állapotértékelési szempontok kidolgozása (működő,részlegesen működő,nem működő);
-Az állapotfelmérés részletes költségkalkulációja;
- Javaslattétel a felmérés prioritási sorrendjének meghatározásához.
Továbbiak a KD-ben.
(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 felhívás III.1.3.) pont M/2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0,
maximum 36 hónap) 15
2 A felhívás III.1.3.) pont M/2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.3) A teljesítés fő helyszíne:
A nyertes ajánlattevőnek a feladatokat az ajánlatkérő által jelen szerződés hatályba lépésétől számított 10
napon belül kijelölésre kerülő 300 km (cca. 100 db) harmadlagos öntözőmű (külterületi, nyíltfelszínű csatorna)
tekintetében kell elvégeznie. A harmadlagos öntözőművek kijelölésére a MATE és az érintett hatóságok, szervek
együttműködésében kerül sor. A ajánlatkérő szintén a szerződés hatályba lépésétől számított 10 napon belül jelöli
ki a meliorációs művek műszaki állapotfelmérésével kapcsolatos feladatokkal érintett területeket.
Az eredménytermékek átadásának helye: MATE KÖTI Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpont (5540 Szarvas,
Anna-liget u. 35.).
A II.2.5) ponthoz:
Az ár szempont részletesen: 1. Nettó ajánlati összár (nettó HUF)
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a
legjobb érték.
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Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: 1. Ajánlati
ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2-3:legkedvezőbb szint. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a
részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és
az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kéri megadni,
azaz az Ártáblázat nettó végösszegét összeadva, mint összesített nettó ajánlati árat kell beírni.
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő a befejezés időpontját a finanszírozást biztosító projekt zárására és a pénzügyi
elszámolási határidejére figyelemmel adta meg (dátumban). A kezdés időpontja az eljárás befejezésének
változó időpontjára tekintettel módosulhat; a kezdés időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. A nyertes
ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Részletesen a szerződéstervezetben.
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 075 - 201821
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: MATE-K/2021-17/2022 Rész száma: Elnevezés: Harmadlagos és meliorációs művek felmérése
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: 11500607216
Postai cím: Tiszaliget 9688/4 hrsz
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: ksk@ksk.hu
Telefon: +36 309588020
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: 132900000,00
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Nyíltfelszínű,
nyomvonalas vízilétesítmény felmérése a befolyó és keresztező műtárgyak felmérésével
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma 21. sorszám szerint VZ-TER tervezői
jogosultságot megkövetelő munkarészek, Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó öntözővíz ellátó,
vízgazdálkodási építmények vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tervezési feladatok;
- 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti GD-T jogosultságot megkövetelő
munkarészek, Geodéziai és térinformatikai feladatok, geodéziai felmérés végrehajtása és eredményeinek
feldolgozása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- Ajánlattevő neve: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok Tiszaliget 9688/4 hrsz.
Adószáma: 11500607-2-16
- Ajánlattevő neve: Tender Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4030 Debrecen Óvoda Utca 2.
Adószáma: 11148081-2-09
- Ajánlattevő neve: Geofor Föld- és Bányamérési Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhelye: 3100 Salgótarján Mártírok Útja 4.
Adószáma: 10263583-2-12
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
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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:
2022/06/27 (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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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13051/2022)
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: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10644371244
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csaba Ildikó
Telefon: +36 14281730
E-mail: Csaba.Ildiko@mfb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.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.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
x 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: MFB Pont Plusz értékesítési hálózat kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001484272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

214

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66150000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közvetítői szerződés MFB Pont Plusz értékesítési hálózat elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és
üzemeltetésére kiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása tárgyában
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: MFB Pont Plusz értékesítési hálózat kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

66150000-6

További tárgyak:

66170000-2

Kiegészítő szójegyzék

66190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya az EU Forrású Pénzügyi Eszközök közvetítése és az Ajánlatkérő (AK) saját forrású
hiteleinek közvetítése, végrehajtása.
EU Forrású Pénzügyi Eszköz alatt értendő:
A 2021-2027-es programozási időszak DIMOP Plusz Pénzügy Eszköz, GINOP Plusz Pénzügyi Eszköz, KEHOP
Plusz Pénzügyi Eszköz, valamint olyan megosztott irányítással végrehajtott európai uniós alapokból származó
forrásokból megvalósuló pénzügyi eszköz, amely nem képezi a GINOP Plusz Pénzügyi Eszköz, DIMOP Plusz
Pénzügyi Eszköz és KEHOP Plusz Pénzügyi Eszköz részét, 2014-2020-as programozási időszak Pénzügyi Eszközök
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Visszafizetett Forrásaiból kialakított pénzügyi eszköz és az Európai Bizottság közvetett irányításában végrehajtott
központi uniós forrásokból kialakított pénzügyi eszköz.
Ajánlattevő feladata a közvetítői szerződés keretében az AK részére legalább 222 db „MFB Pont Plusz” elnevezésű
értékesítési pont kialakítása és üzemeltetése, továbbá a 2021-2027-es programozási időszakban az európai
uniós, a visszafizetett, valamint a saját forrásból finanszírozott, kamattámogatott termékértékesítést és
hitelgondozási tevékenységet is magában foglaló, alábbi pénzügyi szolgáltatások teljes körű nyújtása mikro- kisés középvállalkozások, valamint lakossági ügyfelek számára az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre
bocsátott követelményspecifikációban részletesen meghatározott feltételek és elvárások szerint.
Ellátandó szolgáltatások:
• EU Forrású Pénzügyi Eszközökhöz (beleértve a 2014-20-as uniós programozási időszakból visszafizetett
forrásokat is) kapcsolódó pénzügyi közvetítés;
• EU Forrású Pénzügyi Eszközökhöz (beleértve a 2014-20-as uniós programozási időszakból visszafizetett
forrásokat is) kapcsolódó egyéb (pl. monitoring/kockázatkezelési, hitel-és portfoliókezelési tevékenység)
szolgáltatás;
• MFB saját forrású hitelprogramok közvetítése kiemelt közvetítőként;
• MFB saját forrású hitelprogramokhoz kapcsolódó egyéb (pl. monitoring/kockázatkezelési, hitel-és
portfoliókezelési tevékenység) szolgáltatás;
A kihelyezendő hiteleknek új kifolyósításúaknak kell lenniük, azaz nem jelenthetik meglévő hitelek újbóli
finanszírozását.
A tervezett értékesítési hálózat termékfüggetlen, az kiterjedhet AK döntésétől függően valamennyi meghirdetésre
kerülő EU Forrású Pénzügyi Eszközre, valamint további MFB saját forrású hitelprogramokra. Tájékoztató jelleggel
a 2021-2027 programozási időszak Operatív Programjainak EU Forrású Pénzügyi Eszközökre tervezett jelenleg
ismert forrásösszege:
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz KKV fejlesztés keretében 130 Milliárd Ft
(nagyságrendileg 4.300 ügylet, KKV célcsoporttal),
• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz-ban energiahatékonysági és megújuló
energiafejlesztési célra 68 Mrd Ft:
o ebből 48 Mrd Ft (nagyságrendileg 2200 ügylet keretét jelenti) KKV célcsoporttal,
o ebből 20 Mrd Ft (nagyságrendileg 6700 ügylet keretét jelenti) Lakossági célcsoporttal ,
• Digitális Megújulás Operatív Program Plusz digitális gazdaság és innovációs cél keretében 41 Milliárd Ft
(nagyságrendileg 1.200 ügylet keretét jelenti) KKV célcsoporttal,
Az MFB saját forrású hitelprogramok jelenleg tervezett forrásösszege:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások komplex fejlesztését támogató Hitelprogram keretében 110 Milliárd Ft
(nagyságrendileg 3.700 ügylet keretét jelenti) budapesti KKV célcsoporttal.
A 2014-20-as uniós programozási időszakból visszafizetett pénzügyi eszközök jelenleg ismert tervezett
forrásösszege: 350 milliárd Ft mikro-, kis- és középvállalkozások valamint lakossági célcsoport finanszírozását
biztosító hitelprogramok keretében
A termékek várható rendelkezésre tartási ideje átlagosan 2 év, a befogadástól a szerződéskötésig rendelkezésre
álló idő (ügyfélidőkkel együtt) átlagosan 60-90 nap. A KKV célcsoportot célzó termékek esetében a várható
hitelgondozási időszak 5-8 év, a lakossági célcsoportot célzó termékek esetén 15-18 év. A várható lakossági
célcsoportot célzó termékek lebonyolítási feladata leginkább a kereskedelmi banki ingatlan jelzáloggal fedezett
hitelezési tevékenységhez hasonlítható.
A pénzügyi és egyéb szolgáltatások keretében az ajánlattevő AK nevében és kockázatára jár el.
Ajánlattevőnek biztosítania szükséges, hogy saját vagy bérelt (egyéb a KD-ban meghatározottak szerint)
üzlethelyiségeiben (kirendeltségeiben), az AK által meghatározott feltételek szerint kialakításra kerülő és működő
„MFB Pont Pluszokon” az AK, mint holding alap által kezelt EU Forrású Pénzügyi Eszközök, valamint az AK saját
forrású hitelprogramjai az ügyfelek részére teljes körűen elérhetővé váljanak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Az üzleti koncepció és implementációs terv (szakmai ajánlat) minősége 19,00
2 3. MFB Pont Plusz bankfiókok többlet db száma (db min. 0 – max. 128 db) 16,00
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65,00
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP Plusz, KEHOP Plusz, DIMOP Plusz, RRF, bármely egyéb
európai uniós forrás, visszafizetett- és saját forrás
II.2.14) További információ:
1) AF II.2.7) pont kiegészítése: AK a szerződést határozatlan időre köti.
2) Részajánlattétel kizárásának indoka: a részajánlattétel biztosítása a beszerzés tárgyának jellege miatt negatívan
hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, minőség
kérdése), azaz gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve
ésszerűtlen.
A részekre történő ajánlattételt AK kizárja, mivel jelen eljárás keretében egy egységes, egymásra épülő komplett
és kompakt értékesítési rendszert kíván kialakítani, ami szükségessé teszi egységes értékesítési, irányítási és
támogatási folyamatok alkalmazását. Ebből a hálózati felépítésből, központi irányítási struktúrából adódóan nem
ésszerű, indokolható és kezelhető az értékesítési rendszer akár geográfiailag továbbá a termékenkénti vagy egyéb
módon történő részekre bontása.
3.) Ár értékelési szempont alszempontjai:
1.1. Szerzési díj folyósítási díjelemének mértéke (egyszeri bruttó %) / súlyszám: 26,00
1.1.1. Szerzési díj folyósítási díjelem része 0 - 25.000.000,- Ft összeghatár között (egyszeri bruttó %) / súlyszám: 9,00
1.1.2. Szerzési díj folyósítási díjelem része 25.000.001 - 150.000.000,- Ft összeghatár között (egyszeri bruttó %) /
súlyszám: 9,00
1.1.3. Szerzési díj folyósítási díjelem része 150.000.001,- Ft-tól (egyszeri bruttó %) / súlyszám: 8,00
1.2. Portfólió kezelési díj mértéke (évi bruttó %) / súlyszám: 39,00
4.) AK a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján rögzíti, hogy az alábbiakban meghatározott %-ot meghaladó díjat
tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja:
1.1. Szerzési díj folyósítási díjelemének mértéke (egyszeri bruttó %)
1.1.1. Szerzési díj folyósítási díjelem része 0 - 25.000.000,- Ft összeghatár között: egyszeri bruttó 3,50 %
1.1.2. Szerzési díj folyósítási díjelem része 25.000.001 - 150.000.000,- Ft összeghatár között: egyszeri bruttó 2,50 %
1.1.3. Szerzési díj folyósítási díjelem része 150.000.001,- Ft-tól: egyszeri bruttó 1,50 %
1.2. Portfólió kezelési díj mértéke: évi bruttó max. 1,27 %
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
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 248 - 656854
(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: MFB Pont Plusz értékesítési hálózat kialakítása
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 - 025658 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő 2022. február 24. napján a Kbt. 71. § rendelkezései alapján hiánypótlási felhívást és
felvilágosítás kérést bocsátott ki 2022. március 3. napján 16:00 órai teljesítési határidővel. Közös
ajánlattevők 2022. február 28. napján hiánypótlási határidő meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtottak
be. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel a hiánypótlási határidőt 2022. március 1. napján meghosszabbította
2022. március 16. napján 16:00 órai teljesítési határidőre.
Közös ajánlattevők a hiánypótlásukat és felvilágosításukat a határidő lejártát követően, 2022. március 16.
napján 16:00:11 órakor (EKR-ben ezen időpont az eljárási cselekmény lezárásának dátuma) elkésetten
teljesítették. A dokumentumok akkor tekinthetőek határidőben benyújtottnak, amennyiben az előírt
határidőig – 16 óra 00 perc 00 másodpercig - benyújtásra kerülnek, ugyanis a határidő lejártának ezen
időpont minősül.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy
a felvilágosítás megadása 71. §-ban foglaltaknak megfelel. Amennyiben a hiánypótlást, felvilágosítás
megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet
figyelembe venni az elbírálás során. Tekintettel arra, hogy Közös Ajánlattevők a 2022. február 24. napján
kiküldött, majd 2022. március 1. napján a hiánypótlási határidő tekintetében módosított hiánypótlási
felhívásban foglalt hiányokat nem pótolták és felvilágosításukat nem adták meg határidőben - és így
az abban foglalt hiányok, ellentmondások tisztázása nem történt meg - , Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10)
bekezdése alapján kizárólag az eredeti ajánlatot tudta figyelembe venni.
Fentiekre tekintettel Közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján,
mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, tekintettel a 2022. február 24. napján kiküldött,
majd 2022. március 1. napján a hiánypótlási határidő tekintetében módosított hiánypótlási felhívásban
foglalt hiányok, ellentmondások miatt.
Fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,
mert az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Az eljárás eredménytelenné nyilvánításának dátuma: 2022. június 21.
Közös Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.; 10537914-4-44); MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest Váci Utca
38.;
10011922-4-44); GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fasor
8;10189377-2-44); Takarékbank Zrt. (1117 Budapest Magyar Tudósok Körútja 9; 14479917-4-44)
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. §-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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
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Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Sportközpontok (12430/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: 15598158242
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.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: Sport
II. szakasz: Tárgy

221
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NSK takarítás 2022
Hivatkozási szám: EKR000345992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

222

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NSK létesítmények takarítási szolgáltatása 2 részben opcionálisan rendezvénytakarítási feladatokkal,
légfertőtlenítéssel.
1.rész: NUVOK: Dagály Strandfürdő (1138 Budapest, Népfürdő u.28.- 30.); Császár-Komjádi Uszoda (1023 Bp., Árpád
fejedelem útja 8.);Kőér utcai uszoda (1103 Bp., Kőér u. 2/B.);Gazdagréti Tanuszoda - fejépület (1112 Budapest,
Gazdagréti út 12); Tüskecsarnok és Tüske Uszodakomplexum (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7.);
Veszprém Sportuszoda (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 1/1.)
2. rész: BOK Központi létesítmények:
Millenáris Velodrom(1146 Bp., Szabó József u. 3.)
Kisstadion (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Gyakorló Jégcsarnok (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
KSI uszoda, öltöző (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Diagnosztika (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Süllyesztett Tornacsarnok (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Tornacsarnok (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Jégszínház (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Körcsarnok (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
BOK Sportcsarnok (1146 Bp., Dózsa György út 1.)
BOK Üzemeltetési épület (1146 Bp., Istvánmezei 3-5.)
Sportagóra (Sportmúzeum) 1146 Budapest, Ifjúság útja 2.
Fehér úti Sporttelep (1106 Bp., Fehér út 9-11.)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1030680000,00 (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)
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Elnevezés: NUVOK létesítmények - 1.rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Bp., Magyar t. krtja 7.; 1118 Bp., Magyar t. krtja 2.; 1138 Bp.,
Népfürdő u. 28-3;1023 Bp., Árpád f. útja 8.;1112 Bp., Gazdagréti út 12;1103 Bp., Kőér u. 2/B.; 8200 Veszprém
Külső-Kádártai út 1/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Napi és ügyeleti takarítási feladatok prioritási sorrendje:
1. közösségi és sportolók által használt területek (öltözők, közlekedők, sportpályák, uszodaterek, vizes blokkok,
öltözők, aulák, liftek, stb.)
2. irodák és kiszolgáló területei (irodák, teakonyhák, vizesblokkok, tárgyalók, stb.)
3. létesítmények egyéb közforgalom elől elzárt kiszolgáló területei (gépészeti terek, tárolók, közlekedők, stb.)
Vízfelület össz. (m2) 11 783
A sportlétesítményben vízvisszaforgató berendezést magában foglaló medencék vannak.
Részletes takarítási feladatok helyiségcsoportonként és időtartamonként (napi-heti-havi stb.) 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 kritérium – 1 III.1.3. pont M3,.a) pont szerinti, szakember szakmai többlettapasztalata
sportlétesítmények takarítása esetében maximum 36 hónap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal opcionálisan rendezvénytakarítási és
légfertőtlenítési szolgáltatások megrendelésére jogosult a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben
részletezett feltételek szerint.
légfertőtlenítéssel érintett létesítmények alapterülete (/m2) 75 582
rendezvények tervezett száma össz. db/év.:
430
tervezett fertőtlenítés db/36 hó
3
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont részszempontok
- 2.1. A létesítményeinek takarítási szolgáltatása havidíj (nettó HUF) / Súlyszám: 80
- 2.2. Rendezvényi opciós igény szerinti takarítás (nettó HUF/óra/fő) / Súlyszám: 5
- 2.3 Opciós igény szerinti Légfertőtlenítés díja (nettó HUF/100 m2) / Súlyszám: 5
II.2.1)
Elnevezés: BOK Központi létesítmények - 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Bp., Szabó József u. 3.;1146 Bp., Istvánmezei 3-5.;1146 Bp.,
Dózsa György út 1.; 1146 Bp. Ifjúság útja 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Napi és ügyeleti takarítási feladatok prioritási sorrendje:
1. közösségi és sportolók által használt területek (öltözők, közlekedők, sportpályák, uszodaterek, vizes blokkok,
öltözők, aulák, liftek, stb.)
2. irodák és kiszolgáló területei (irodák, teakonyhák, vizesblokkok, tárgyalók, stb.)
3. létesítmények egyéb közforgalom elől elzárt kiszolgáló területei (gépészeti terek, tárolók, közlekedők, stb.)
Budapesti Olimpiai Központ (BOK) központi létesítményei
Létesítmények nettó hasznos alapterülethez kapcsolódó padozat: (m2) 68 610
Részletes takarítási feladatok helyiségcsoportonként és időtartamonként (napi-heti-havi stb.) 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 kritérium – 1 III.1.3. pont M3,.a) pont szerinti, szakember szakmai többlettapasztalata
sportlétesítmények takarítása esetében maximum 36 hónap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal opcionálisan rendezvénytakarítási és
légfertőtlenítési szolgáltatások megrendelésére jogosult a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben
részletezett feltételek szerint.
légfertőtlenítéssel érintett létesítmények alapterülete (/m2) 75 219
rendezvények tervezett száma össz. db/év.:
222
tervezett fertőtlenítés db/36 hó
3
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont részszempontok
- 2.1. A létesítményeinek takarítási szolgáltatása havidíj (nettó HUF) / Súlyszám: 80
- 2.2. Rendezvényi opciós igény szerinti takarítás (nettó HUF/óra/fő) / Súlyszám: 5
- 2.3 Opciós igény szerinti Légfertőtlenítés díja (nettó HUF/100 m2) / Súlyszám: 5
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 061 - 160970
(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: NUVOK létesítmények - 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
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13106340214
Postai cím: Múzeum Köz 5
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
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E-mail: ugyfelkapcsolat.munkatars@masterclean.hu
Telefon: +36 17904526
Internetcím(ek): (URL) www.masterclean.hu
Fax: +36 17994354
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: 683280000,00
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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: BOK Központi létesítmények - 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
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13106340214
Postai cím: Múzeum Köz 5
Város: Marcali
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NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelkapcsolat.munkatars@masterclean.hu
Telefon: +36 17904526
Internetcím(ek): (URL) www.masterclean.hu
Fax: +36 17994354
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: 347400000,00
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:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 8400 Marcali Múzeum Köz 5., adószám: 13106340214
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 3644 Tardona Katus Domb 1., adószám:
23480874205
2. rész:
- MMM Cleaning Kft. 1064 Budapest Podmaninczky Utca 57., adószám: 26090458242
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 8400 Marcali Múzeum Köz 5.,adószám: 13106340214
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 3644 Tardona Katus Domb 1. adószám:
23480874205
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
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verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (13092/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309783243
Postai cím: Korányi Frigyes Út 1 10886/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 305569698
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Reagensek beszerzése az OKPI részére 11 részben
Hivatkozási szám: EKR000198262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Reagensek beszerzése az OKPI részére 11 részben
1. rész: Nukleinsav,
2.rész: Nukleinsav elektroforézis,
3. rész: Enzimek,
4. rész: Aktivitás assay,
5. rész: PCR reagensek,
6. rész: Nukleinsav spektrometria,
7. rész: Szekvenálási reagensek,
8. rész: ELISA 1.,
9. rész: ELISA 2.,
10. rész: Realtime PCR reagensek 1.,
11. rész: Realtime PCR reagensek 2.
Továbbiak az adott ajánlati részeknél.
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: Nukleinsav
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
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1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésben):
DNA/RNA konzerváló oldatos cső, vírusgátlóval 1 doboz
DirectZol RNS izoláló 2 doboz
DirectZol RNA MiniPrep 5 doboz
DirectZol RNA MiniPrep 2 doboz
Dntp Mix, 10 mM each 1 ml 1 db
Bashing Beads 2.0mm dry. (50 tubes) 1 doboz
Direct-zol DNA/RNA Miniprep (10 prep) 1 doboz
Zymo-Spin IIC Columns (50 pack) (Capped) 1 doboz
Bashing beads 5 doboz
DirectZol DNA/RNA kit 1 doboz
DirectZol DNA/RNA kit Tri reagent 5 doboz
DirectZol Elution buffer 30 doboz
Onestep Inhibitor Removal kit 2 doboz
Zymo Spin Column 5 doboz
Tri-reagens 10 doboz
Molekuláris tisztaságú víz 2 db
50mL centrifugacső steril 1 zsák
15mL centrifugacső steril 1 zsák
Eppendorf cső steril, RNáz mentes 1,5ml non-stick, low-binding 8 doboz
Mikrocentrifuga cső steril 2ml, low-retention 1 zsák
AHN myTip MaT 5 ml, clear 8 doboz
AHN myTip MaT 10 ml, clear 5 doboz
AHN myTip LFT 1000 ul, clear, sterile 2 doboz
AHN myTip LFT 200 ul, clear, sterile 1 doboz
AHN myTip LFT 100 ul, clear, sterile 1 doboz
AHN myTip LFT 20 ul, clear, sterile 1 doboz
AHN myTip LFT 10/20 ul XL, clear, sterile 1 doboz
Cryocső steril 2 ml 8 doboz
MagMax FFPE DNA/RNA ULTRA Kit 6 kit
Deparaffinization Solution Zymo 12 doboz
KingFisher 12-tip comb, for 96 deep-well plate 2 doboz
KingFisher 96 deep-well plate, v-bottom, polypropylene 2 doboz
Molekuláris tisztaságú víz 1 doboz
KingFisher elution strip for 12 pin magnet (for Duo Prime only) 3 doboz
KingFisher elution strip cap for 12 pin magnet (for Duo Prime only) 3 doboz
Proteinase K for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit 1 cső
SDS, 20% Solution, RNase-free 1 üveg
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított
12 hónapig (amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Nukleinsav elektroforézis
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésben):
Gel loading puffer 3 db
DNA létra 100bp 3 db
TBE puffer előrekevert 1 db
Agaróz nukleinsav gélelektroforézishez 1 db
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított
12 hónapig (amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Enzimek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésben):
Phusion polimeráz 2 db
Phire Hotstart polimeráz 2 db
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Aktivitás assay
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagens, és mennyisége (kiszerelésben):
A1AT activity assay 5 kit
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: PCR reagensek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésben):
Geneamp dNTP 2,5 mM each 1 cső
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Random hexamer 1 cső
RNáz inhibitor 1 cső
Safe DNA Gel stain 1 cső
Turbo free DNA 1 cső
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Nukleinsav spektrometria
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésben):
Qubit assay cső 4 zacskó
Qubit assay kit ds DNA HS 3 kit
Qubit assay kit ds DNA HS 2 kit
Qubit assay kit ds DNS BR 1 kit
Qubit assay kit ds DNS BR 1 kit
Qubit assay kit RNA IQ 2 kit
Qubit assay kit RNA IQ 1 kit
Qubit assay kit RNA HS 1 kit
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Qubit assay kit RNA HS 2 kit
Qubit assay kit microRNA 1 kit
Qubit assay kit microRNA 1 kit
Qubit assay kit ds DNA HS 1 kit
Qubit assay kit ds DNA HS 1 kit
Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 Assays 1 kit
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Szekvenálási reagensek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésük):
Ion ampliseq Direct FFPE DNA kit 1 cső
Ion ampliseq Direct FFPE DNA kit 1 cső
Ion ampliseq transcriptome chef kit 5 kit
Ion 510 chip kit 1 kit
Ion 520 chip kit 1 kit
Ion 520 chip kit 1 kit
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Ion 530 chip kit 1 kit
Ion 540 chip kit 5 kit
Ion 540 chip kit 5 kit
Ion 550 chip kit 1 kit
Ion 550 chip kit 1 kit
superscript vilo cDNA synthesis kit 2 cső
superscript vilo cDNA synthesis kit 3 cső
superscript vilo cDNA synthesis kit 1 cső
Ion ampliseq transcriptome human GEX 24 2 kit
Ion ampliseq transcriptome human GEX 24 1 kit
Ion ampliseq transcriptome human GEX 24 1 kit
Ion express barcodes adapter 1-16 3 kit
Ion express barcodes adapter 17-32 3 kit
Ion express barcodes adapter 33-48 3 kit
Ion express barcodes adapter 49-64 3 kit
Ion express barcodes adapter 1-96 2 kit
Ion ampliseq library kit plus 5 kit
Ion ampliseq library kit plus 1 kit
Ion ampliseq library kit plus 1 kit
Ion 540 kit-chef (2/unit) 8 reaction 1 kit
Ioncode adapter, 0501-0596 kit 1 kit
Ion library Taqman quantitation kit 1 kit
methylcode bisulfite conversion kit 1 kit
Ion ampliseq for Ionchef, DL8 EA 1 kit
Ion 520/530 ext kit chef EA 1 kit
Ion 530 chip kit 1 kit
Sars cov2 panel GS- manual 1 kit
Sars cov2 panel GS- chef 1 kit
Ioncode adapter 384 1 kit
Ion 510/520/530 kit chef 2R/1 1 kit
Ion 550 chef kit 1 kit
Ion 550 sngl chip suppl kit 1 kit
Ion 530 chip kit 3 kit
Ion 540 chip kit 1 kit
Ion 550 chip kit 1 kit
Magmax viral/pathogen kit 5 kit
Magmax viral/pathogen kit 1 kit
Iontorrent NGS RT kit 10 kit
Ion Ampliseq methylation panel for cancer research 1 kit
Ampliseq On demand panel C, 1-50 gén 5 cső
Ampliseq On demand panel C, 51-300 gén 5 cső
Ampliseq On demand panel, M, 1-50 gén 1 cső
Ampliseq On demand panel, M, 51-300 gén 1 cső
Ampliseq On demand panel, M, 1-50 gén 1 cső
Ampliseq On demand panel, M, 51-300 gén 1 cső
Ampliseq On demand panel, C, 1-50 gén 5 cső
Ampliseq On demand panel, C, 51-300 gén 5 cső
Ampliseq made to order panel 97-1499 MTO TUBES 1 cső
Ampliseq made to order panel 97-1499 MTO TUBES 1 cső
Ion Ampliseq Pulmonary Research Panel V2 2 cső
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Ion 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef (1 sequencing run per initialization) 2 kit
Oncomine Focus Assay, Chef-Ready Library 1 kit
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: ELISA 1.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésük):
A1AT Elisa kit 5 kit
MBL2 Elisa kit 5 kit
ACE2 Elisa kit 5 kit
CD117 Elisa kit 5 kit
CD25 Elisa kit 5 kit
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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
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egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: ELISA 2.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésük):
CFTR Elisa kit 5 kit
BICD1 Elisa kit 5 kit
HLA1 Elisa kit 5 kit
CD2 Elisa kit 5 kit
KIT Elisa kit 5 kit
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Realtime PCR reagensek 1.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésük):
iTaq Universal Sybr green supermix 2 cső
iTaq Universal Sybr green supermix 1 cső
iTaq Universal Sybr green supermix 1 cső
iTaq Universal Probes supermix 10 cső
iTaq Universal Probes supermix 1 cső
iTaq Universal Probes supermix 1 cső
Ssoadvanced Universal Probes supermix 1 cső
Ssoadvanced Universal Probes supermix 1 cső
Ssoadvanced Universal Probes supermix 1 cső
Ssoadvanced Sybr green supermix 1 cső
Ssoadvanced Sybr green supermix 1 cső
Ssoadvanced Inhibitor Tolerant Sybr green supermix 1 cső
Ssoadvanced Inhibitor Tolerant Sybr green supermix 1 cső
Ssoadvanced Inhibitor Tolerant Sybr green supermix 1 cső
Prime PCR sybr green assay human 1 cső
Prime PCR probe assay human 1 cső
optikai plate ABI 7500 géphez semi skirted, clear 10 doboz
optikai fedőfólia ABI 7500 géphez 3 doboz
Hard-Shell(R) 96-Well PCR Plates 2 doboz
0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, white 1 doboz
0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical 1 doboz
Microseal(R) 'B' PCR Plate Sealing Film 1 doboz
Film Sealing Roller for PCR Plates 1 db
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A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
II.2.1)
Elnevezés: Realtime PCR reagensek 2.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés ideje alatt fennálló maximális teljes mennyiség:
Beszerzendő reagensek, és mennyiségük (kiszerelésük):
High-Capacity RNA-to-cDNA™ Kit 4 kit
TaqPath™ ProAmp™ Master Mix 1 doboz
TaqMan™ Fast Advanced Master Mix 1 doboz
Taqman™ Mutation Detection Assay with castPCR™ Technology, Mutant Allele 7 cső
Taqman™ Mutation Detection Assay with castPCR™ Technology, Gene Reference 1 cső
Taqman™ GeneExpression Assay (FAM-MGB) 7 cső
A fentiek kiszereléseinek részletezése a szerződés ideje alatt a KD-ben.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (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 igazolása ajánlattevő feladata.
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Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltak pontosan: Jelen szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályba, és vagy a
keretösszeg
kimerüléséig (mely keretösszeg: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ") vagy a hatályba lépéstől számított 12 hónapig
(amelyik feltétel előbb bekövetkezik) marad érvényben.
A II.2.5. pontban ár kritérium: "Nettó összesen ajánlati ár (HUF) ".
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont
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 109 - 307262
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Nukleinsav
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 - 011018 (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: Nukleinsav elektroforézis
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 011018 (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: Enzimek
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 - 011018 (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
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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: 4 Elnevezés: Aktivitás assay
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 - 011018 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: PCR reagensek
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 - 011018 (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)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Nukleinsav spektrometria
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: 2011 - 011018 (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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Szekvenálási reagensek
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 - 011018 (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: 8 Elnevezés: ELISA 1.
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)
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 011018 (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: 9 Elnevezés: ELISA 2.
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 - 011018 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Realtime PCR reagensek 1.
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 - 011018 (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:
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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: 11 Elnevezés: Realtime PCR reagensek 2.
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 - 011018 (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)
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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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást visszavonja jelen hirdetmény útján.
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Országos Mentőszolgálat (12867/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15309989241
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: nagy.barbara@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mentok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

255
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMSZ gépjárművek alkatrészeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000191252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

256

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése OMSZ üzemeltetésében lévő gépjárművekhez alkatrészek és karbantartási
anyagok szállítása (értékesítése), amelyek korábban még nem kerültek beépítésre, vagy más módon használatban
nem voltak (pl. nem volt bemutatódarab).
Beszerzendő és szállítandó alkatrészek:
-Normál járműalkatrészek;
-külső karosszéria elemek;
-elektromos berendezések;
-belső karosszéria elemek;
-elektromos alkatrészek;
-akkumulátorok;
-karbantartási segédanyag;
a fentiekbe nem sorolható típusfüggetlen alkatrészek, tartozékok) beszerzése és szállítása.
Az alkatrészcsoportok bővebb kifejtését 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: 2000000000,00 (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: OMSZ gépjárművek alkatrészeinek beszerzése
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: Magyarország 1134. Budapest Róbert Károly krt. 77.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105 § (1) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás megkötése nettó 2 000 000 000 Ft keretösszegben, OMSZ
üzemeltetésében lévő gépjárművekhez ( és motorkerékpár) olyan alkatrészek és karbantartási anyagok szállítása
(értékesítése), amelyek korábban még nem kerültek beépítésre, vagy más módon használatban nem voltak (pl.
nem volt bemutatódarab)
Ajánlatkérő által beszerzendő alkatrészek csoportbontását, s az egyes alkatrészcsoportokon belül várható
rendelés részarányai:
- Normál járműalkatrészek 87% <
- Külső karosszéria elemek < 5%
- Elektromos berendezések < 3%
- Belső karosszéria elemek < 1%
- Elektromos alkatrészek < 1%
- Akkumulátorok < 1%
- karbantartási segédanyag < 1%
- A fentiekbe nem sorolható típusfüggetlen alkatrészek, tartozékok < 1%
Gépjármű gyártmány és típusok (kizárólag tájékoztatás céljából):
AUDI FY Q5
BMW R12W
DIAZ BOY 10 F
FIAT DUCATO MAXI 2.8 TD FURGONE
FORD GALAXY 1.9 TD
FORD MONDEO 2.0
FORD TRANSIT 2.0 TDC 300
FORD MONDEO
FORD FUSION 1.4
FORD DA3 FOCUS
FORD RANGER 4WD
FORD TRANSIT 2.2
FORD DA3 FOCUS Combi
FORD DYD FOCUS
FORD TRANSIT FAF6
FORD FOCUS
FORD BA7 MONDEO
HONDA RW CR-V
HONDA ST 1300 A
HONDA SH 3000 A
HONDA SC70
HONDA PC46
HONDA NC750XD
HONDA SC76
MERCEDES SPRINTER 412 D/40
MERCEDES SPRINTER 314/35
MERCEDES VITO CDI 110 KA
MERCEDES SPRINTER 313/35
MERCEDES SPRINTER 313/35 CDI
MERCEDES SPRINTER 313/35 4WD CDI
MERCEDES SPRINTER 314/35 4WD
MERCEDES ATEGO 1223 L
MERCEDES SPRINTER 313/36 CDI
MERCEDES SPRINTER 315/36 CDI
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MERCEDES SPRINTER 519 CDI
MERCEDES SPRINTER 316/B3250
MERCEDES SPRINTER 316/C3665
MERCEDES SPRINTER 316/C3665 4WD
MERCEDES SPRINTER 416/C
MERCEDES 906BB50 - PROFILE - SPRINTER
MITSUBISHI L300 4WD TD
OPEL CORSA CITY
OPEL ASRTRA G 1.6 CDX
OPEL ASTRA SEDAN 1.6
OPEL CORSA COMBO 1.7 D
OPEL ASTRA FCC 1.4
OPEL ASTRA F 1.6 CARAVAN
OPEL ASTRA G 1.6
OPEL CORSA C 1.2
OPEL ASTRA G 1.6 CARAVAN
OPEL ASTRA GCC 1.4
OPEL VECTRA C 1.6 I
RENAULT F CLIO
RENAULT RFB MEGANE
SKODA OCTAVIA 1.8 T ELEGANCE
SKODA OCTAVIA 1.6
SKODA FABIA COMBI 1.4 16V AMBIENTE
SKODA FABIA
SKODA OVTAVIA
SKODA SUPERB
SKODA ROOMSTER
SKODA OCTAVIA
SKODA 3T SUPERB
SKODA 5E OCTAVIA
SUZUKI SWIFT 1.0 GA
SUZUKI VITARA 1.6 JLX
SUZUKI IGNIS 1.3
SUZUKI JT SX4
SUZUKI LT VITARA
SUZUKI LT VITARA 4WD
SUZUKI JY SX4, SUZUKI SX4
TOYOTA LAND CRUISER 4WD
TOYOTA HIACE LH 112 L
TOYOTA HIACE LH 118 4WD
TOYOTA HIACE LXH 12L
TOYOTA HIACE RCH 22L
TOYOTA HIACE RCH 23 U.
TOYOTA HIACE RCH 23L
TOYOTA HIACE LXH 22L U.
TOYOTA HIACE LXH 22L
TOYOTA COROLLA HARMONY
TOYOTA HIACE KLH 22
TOYOTA RAV4
VOLKSWAGEN GOLF
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VOLKSWAGEN POLO 55 1.2
VOLKSWAGEN PASSAT
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
VOLKSWAGEN CRAFTER 35 KT biTDi120
VOLKSWAGEN CRAFTER 35 KT RESUSTIC
VOLKSWAGEN CRAFTER 35 KT TDi100
VOLKSWAGEN CRAFTER 4WD
VOLKSWAGEN SYN1E CRAFTER 4WD
VOLKSWAGEN JETTA 1,4 TSI
VOLKSWAGEN AMAROK
VOLKSWAGEN 7L TOUREG
VOLKSWAGEN CADDY MAX
VOLKSWAGEN 2K CADDY
YAMAHA CS50R JOG
Gépjárművek gyártási éve a KKD-ban részletesen meghatározva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő - 5 munkanaphoz képesti korábbi teljesítés (min. 0 munkanap
- max. 2 munkanap) 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:
AK értékelési szempontként a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt alkalmazza.
Az egyes részszempontoknál adható pontszám alsó ponthatára 0, felső ponthatára 10.
A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere mindkét részszempont esetében: legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása, a KDD-ben részletezettek szerint.
Az értékelés módszere mindkét értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám;
2020. március 25.) V. Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására szerinti kedvezőbb értékelés
módszere alapján történik
AK az ár értékelési szempont alatt a KKD-ban megadott elektronikus adatbázisokban szereplő termékek
nettó - jövedéki adóval csökkentett - referencia árából a kötelezően előírt 10%-on felüli, %-ban kifejezett
többletkedvezmény mértékét értékeli.
Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
1.1 Normál járműalkatrészek referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %ban kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 80
1.2 Külső karosszéria elemek referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %ban kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 3
1.3 Elektromos berendezések referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %ban kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 2
1.4 Belső karosszéria elemek referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %ban kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 1
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1.5 Elektromos alkatrészek referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %-ban
kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 1
1.6 Akkumulátorok referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %-ban
kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 1
1.7 Karbantartási segédanyag referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on felüli többletkedvezmény mértéke %ban kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 1
1.8 A fentiekbe nem sorolható típusfüggetlen alkatrészek, tartozékok referenciaárából a kötelezően előírt 10%-on
felüli
többletkedvezmény mértéke %-ban kifejezve (min. 0% - max. 50%) / súlyszám: 1
Minőségi kritériumok:
2. Teljesítési határidő - 5 munkanaphoz képesti korábbi teljesítés (min. 0 munkanap - max. 2 munkanap) /
súlyszám: 10
A részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és műszaki szempontok vizsgálata
során megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági
ésszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező szerződés keretében beszerzendő eszközök részekbe történő
csoportosítása műszaki és gazdasági szempontból is indokolatlan, tekintettel arra, hogy a megrendelt
alkatrészeknek egy időben kell rendelkezésre állniuk a javítás elvégzéséhez, azaz a különböző szállítóktól történő
beszerzés a gépjármű javítás időben történő elvégzését veszélyeztetné.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 071 - 188862
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: OMSZ gépjárművek alkatrészeinek 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:
2022/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 10465802244
Postai cím: Frangepán Utca 55-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: karpati.gergely@unixauto.hu
Telefon: +36 12708700
Internetcím(ek): (URL) www.unixauto.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2000000000,00
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
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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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZ KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1139 Budapest,
Frangepán Utca 55-57, adószám: 10465802244 )
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot bírálta el.
Az alábbi ajánlattevők ajánlatát Ajánlatkérő nem bírálta:
Ajánlattevő neve: Unitrak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1043 Budapest Csányi László Utca 32.
Adószám: 13061854-2-41
Ajánlattevő neve: Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1173 Budapest Kistanya Utca 9. 2. ép. Adószám: 14059296-2-42
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. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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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Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12367/2022)
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: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901816213
Postai cím: Mátyás király Utca 6
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bolla Krisztina Rita
Telefon: +36 209846161
E-mail: dr.bolla.krisztina@pprt.hu
Fax: +36 26398229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.parkerdo.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: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Erdei kerékpáros infrastruktúra fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001382772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

265

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
62 680 m kerékpáros forgalom előtt megnyitott erdészeti magánutat (erdészeti létesítmény) érintően összesen 33
987 m, ill. 102 343 m2 beavatkozással érintett útszakaszon a következő típusú felújítási munkálatok elvégzése:
1) "A" Hideg remix eljárás 4875 mh, "B" Útalap csere - földmű megerősítés - aszfalt burkolat 80 mh, "C"
Aszfaltszőnyeg terítése 5740 mh, Egyéb munkák.
2) A Hideg remix eljárás 1766 mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 91 mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű
megerősítés - aszfalt burkolat teljes szélességben 355 mh, "E" Kiegyenlítő réteg és aszfalt kopóréteg terítése 169
mh, egyéb munkák.
3) Útpálya stabilizálása zúzottkővel 820 mh, egyéb munkák.
4)"A" Hideg remix eljárás 872 mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes
szélességben 336 mh, "F" aszfalt szőnyeg terítés 65 mh, "H" Kátyúzás 1871 mh útszakaszon (összesen 357 m2
felületen), Átereszek, (hidak) helyreállítása, egyéb munkák.
5) A Hideg remix eljárás 394 mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 942 mh,"D" Útalap csere fél útpályán; földmű
megerősítés - aszfalt burkolat teljes szélességben 150 mh, "H" Kátyúzás 2945 mh útszakaszon (összesen 667 m2
felületen), "I" Útalap csere - földmű megerősítés - cölöpözés - aszfalt burkolat 175 mh, Átereszek, helyreállítása,
egyéb munkák.
6) Útpálya stabilizálása zúzottkővel 2700 mh, egyéb munkák.
7) "B" Útalap csere - földmű megerősítés - aszfalt burkolat 40 mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 391 mh, "D" Útalap
csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes szélességben 45 mh, "H" Kátyúzás 357 mh
útszakaszon (összesen 30 m2 felületen).
8) "B" Útalap csere - földmű megerősítés - aszfalt burkolat 100 mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 4076 mh, "D"
Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes szélességben 305 mh, "H" Kátyúzás 1236
mh útszakaszon (összesen 585 m2 felületen); "K" Útalap megerősítés teljes útszélességben - aszfalt burkolat teljes
szélességben 184 mh.
9) "C" Aszfaltszőnyeg terítése 775 mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes
szélességben 80 mh, "H" Kátyúzás 202 mh útszakaszon (összesen 35 m2 felületen); "K" Útalap megerősítés teljes
útszélességben - aszfalt burkolat teljes szélességben 128 mh.
10) "L" Keskeny hideg remix eljárás 1379 mh; "M" Keskeny nyomvonalú teljes útpályaszerkezet 151 mh.
Maximális esés az érintett útszakaszokon: 5,85 - 25,51 % között.
Valamennyi rész tekintetében: az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése
a teljes beavatkozással érintett úthosszon szükséges. A kerékpáros forgalom előtt megnyitott úthálózat
erdőterületet, természetvédelmi területet, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területét érinti és fokozottan védett, Natura
2000-es területen vezet.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1051097210,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe 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: I.útszakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Pilismarót, Dömös települések községhatára (tervben rögzített
hrsz-ek, ill. erdőrészletek), valamint 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. útszakaszon: Mózer-parkoló – Királykúti nyereg, a következő beavatkozások elvégzése.
"A" Hideg remix eljárás 4875 mh, "B" Útalap csere - földmű megerősítés - aszfalt burkolat 80 mh, "C"
Aszfaltszőnyeg terítése 5740 mh, Egyéb munkák összesen 10 667 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 10667 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 41641 m2.
Maximális esés: 12,75 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000 Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi védettségű
területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt nem
érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni.
(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. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36
hónap) 10
2 3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
3 4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

267

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet
szakmai tapasztalat alatt a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill.
felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1) bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti.
II.2.1)
Elnevezés: II. és IV. útszakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád
települések községhatára (tervben rögzített hrsz-ek, ill. erdőrészletek), valamint 2025 Visegrád, Mátyás
király u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. útszakaszon: Pap-rét – Sztaravodai parkoló – Szentendre között a következő munkák elvégzése: Az útpálya
3,5-4,0 m szélességű, az alsó és a felső szakaszon rendkívül rossz állapotú, illetve a Horthy garázs környékén is. A
Hideg remix eljárás 1766 mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 91 mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés
- aszfalt burkolat teljes szélességben 355 mh, "E" Kiegyenlítő réteg és aszfalt kopóréteg terítése 169 mh, egyéb
munkák mindösszesen 2528 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 2528 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 7999 m2.
Maximális esés: 9,45 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
IV. útszakaszon: Apátkúti parkoló és a Pap-rét között a következő munkák elvégzése :Az útpálya 3,3-5,2 m
szélességű. Az útburkolat a felület kb. 30-40 %-ában töredezett, megsüllyedt, felületén kátyúk keletkeztek.
"A" Hideg remix eljárás 872 mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes
szélességben 336 mh, "F" aszfalt szőnyeg terítés 65 mh, "H" Kátyúzás 1871 mh útszakaszon (összesen 357 m2
felületen), Átereszek, (hidak) helyreállítása, egyéb munkák mindösszesen 3144 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 3144 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 4784 m2.
Maximális esés: 9,97 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni, az útmenti árok tisztításakor kaszálás, bozót és
cserjeirtás történik.
(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. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében megajánlott
szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
2 3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
3 4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet
szakmai tapasztalat alatt a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill.
felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1) bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti.
II.2.1)
Elnevezés: III.-V.-VI.-VII. útszakasz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne:
Pilisszentiván,Piliscsaba,Pilissztkereszt,Pilissztlászló,Dömös,Kesztölc,
Esztergom,Pilisszántó,Piliscsév,Szentendre,Pilismarót községhatára(tervben rögz.hrsz-ek,erdőrészl.) és
Visegrád,Mátyás k.u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 3. rész pontos megnevezése: III.-V.-VI.-VII.-VIII. útszakasz
III. útszakaszon: Piliscsaba-Pilisszentiván (földút) a következő feladatok elvégzése: nem aszfaltozott erdei út,
néhol homokos, pár helyen rossz vízelvezetéssel. Útpálya stabilizálása zúzottkővel 820 mh, egyéb munkák
mindösszesen: 820 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 820 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 2050 m2.
Maximális esés: 5,85 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni.
V. útszakaszon: „Delta” csomópont – Királykúti-nyereg - Kakashegyi parkoló a következő feladatok elvégzése: Sok
helyen kátyús legrosszabb állapotban Sikáros környékén, és a királykúti nyeregnél van. A Hideg remix eljárás 394
mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 942 mh,"D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes
szélességben 150 mh, "H" Kátyúzás 2945 mh útszakaszon (összesen 667 m2 felületen), "I" Útalap csere - földmű
megerősítés - cölöpözés - aszfalt burkolat 175 mh, Átereszek, helyreállítása, egyéb munkák mindösszesen 4610
méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 4610 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 8333 m2.
Maximális esés: 11,86 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
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nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni, az útmenti árok tisztításakor kaszálás, bozót és
cserjeirtás történik.
VI. útszakaszon: Kesztölc – Pilisszántó - Csobánka (földút) a következő feladatok elvégzése: Nem aszfaltozott erdei
út, MTB-vel (néhol csak nehezen) járható. Útpálya stabilizálása zúzottkővel 2700 mh, egyéb munkák mindösszesen
2700 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 2700 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 10605 m2.
Maximális esés: 25,51 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni.
VII. útszakaszon: Kisrigó étterem parkolója – „Delta” csomópont – Dömörkapui parkoló: a következő feladatok
elvégzése: A Kisrigó-Delta csomópont pár szakasztól (főleg a közepén) eltekintve jó. A Delta csomópontDömörkapu lényegesen rosszabb állapotú. "B" Útalap csere - földmű megerősítés - aszfalt burkolat 40 mh,
"C" Aszfaltszőnyeg terítése 391 mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes
szélességben 45 mh, "H" Kátyúzás 357 mh útszakaszon (összesen 30 m2 felületen) mindösszesen 903 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 903 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 2042 m2.
Maximális esés: 9,85 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni, az útmenti árok tisztításakor kaszálás, bozót és
cserjeirtás történik.
VIII. útszakaszon: Mózer parkoló – Pilisszentlélek (Két bükkfa nyereg) a következő feladatok elvégzése. Sok helyen
repedezett, néhány szakaszon az útalap megsüllyedt, markáns repedés látható. Több szakaszon kátyús. "B" Útalap
csere - földmű megerősítés - aszfalt burkolat 100 mh, "C" Aszfaltszőnyeg terítése 4076 mh, "D" Útalap csere fél
útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes szélességben 305 mh, "H" Kátyúzás 1236 mh útszakaszon
(összesen 585 m2 felületen); "K" Útalap megerősítés teljes útszélességben - aszfalt burkolat teljes szélességben
184 mh.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 5900 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 18324 m2.
Maximális esés: 11,09 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni, az útmenti meglévő földárkok tisztításakor kaszálás,
bozót és cserjeirtás
történik.
(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. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében megajánlott
szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
2 3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
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3 4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet
szakmai tapasztalat alatt a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill.
felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1) bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti.
II.2.1)
Elnevezés: IX. útszakasz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabogdány,
Tahitótfalu települések községhatára (tervben rögzített hrsz-ek, ill. erdőrészletek), valamint 2025 Visegrád,
Mátyás király u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IX. útszakasz: Pap-rét - Hegytető parkoló (Pilisszentlászló) között a következő feladatok elvégzése. Helyenként
kátyús, egyes szakaszokon repedezett, megsüllyedt útalappal, rossz vízelvezetés. "C" Aszfaltszőnyeg terítése 775
mh, "D" Útalap csere fél útpályán; földmű megerősítés - aszfalt burkolat teljes szélességben 80 mh, "H" Kátyúzás
202 mh útszakaszon (összesen 35 m2 felületen); "K" Útalap megerősítés teljes útszélességben - aszfalt burkolat
teljes szélességben 128 mh mindösszesen: 1185 méteren.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 1185 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 3476 m2.
Maximális esés: 10,85 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezünk kivágni, az útmenti árok tisztításakor kaszálás, bozót és
cserjeirtás történik.
(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. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében megajánlott
szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
2 3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
3 4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet
szakmai tapasztalat alatt a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill.
felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1) bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti.
II.2.1)
Elnevezés: X. útszakasz
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Visegrád település községhatára (tervben rögzített hrsz-ek, ill.
erdőrészletek), valamint 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A X. útszakasz: Sibrik-domb - Visegrádi bobpálya között a következő feladatok elvégzése. Töredezett
rossz minőségű aszfalt burkolat. "L" Keskeny hideg remix eljárás 1379 mh; "M" Keskeny nyomvonalú teljes
útpályaszerkezet 151 mh.
Beavatkozással érintett tervezett hossz: 1530 m.
Beavatkozással érintett tervezett terület: 3089 m2.
Maximális esés: 20,03 %.
Az útpálya víztelenítésének (csapadékvíz elvezetési műtárgy, árok) kivitelezése a teljes beavatkozással érintett
úthosszon szükséges.
A tervezett útfelújítás a NATURA 2000-es területet, Nemzeti Parkot, kijelölt tájvédelmi körzetet, illetve helyi
védettségű területet érint. Az útfelújítási munkák a meglévő út koronaszintjén belül készülnek, ott védett növényt
nem érintenek. A munkálatok miatt fát nem tervezett kivágni, az útmenti árok tisztításakor kaszálás, bozót és
cserjeirtás történik.
(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. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében megajánlott
szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
2 3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
3 4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet
szakmai tapasztalat alatt a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill.
felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1) bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti.
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 001 - 000028
(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: I.útszakasz
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

273

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: 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: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: utkorona@utkorona.hu
Telefon: +36 202596996
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: 467473927,00
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: erdészeti szakirányítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: II. és IV. útszakasz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 026282 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: III.-V.-VI.-VII. útszakasz
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: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12873717211
Postai cím: Kertész Utca 13
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.vargafuvar@gmail.com
Telefon: +36 303432906
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: 583623283,00
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: Jogosult erdészeti
szakirányítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 4 Elnevezés: IX. útszakasz
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 - 026282 (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: 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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 5 Elnevezés: X. útszakasz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 026282 (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
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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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
2 - II. és IV. útszakasz számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI. VI.3) További információk 7) alpontjában előírta: „AK a Kbt. 75. § (2)
bekezdésének e) pontját alkalmazza;” A Kbt. 75.§ (2) e pontja szerint:
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
…
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
Az eljárásban a 2. részben az ajánlattételi határidőig egy ajánlat érkezett. Ajánlattevő: Geoszolg
Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság (2085 Pilisvörösvár Szent Imre utca 27.)
Ajánlatkérő az ajánlatot nem bírálta.
4 - IX. útszakasz számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI. VI.3) További információk 7) alpontjában előírta: „AK a Kbt. 75. § (2)
bekezdésének e) pontját alkalmazza;” A Kbt. 75.§ (2) e pontja szerint:
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
…
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
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legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
Az eljárásban a 4. részben az ajánlattételi határidőig egy ajánlat érkezett. Ajánlattevő: Geoszolg
Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság (2085 Pilisvörösvár Szent Imre utca 27.)
Ajánlatkérő az ajánlatot nem bírálta.
;
5 - X. útszakasz számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
Ajánlattevők:
1. rész:Varga Fuvarozási és Építőipari Kft; 2500 Esztergom Kertész utca 13; adószám: 12873717-2-11.
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft; 2072 Zsámbék Jóvilág utca 50; adószám: 24164528-2-13.
2. rész:Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 2085 Pilisvörösvár
Szent Imre utca 27. adószám: 10902563-2-13.
3. rész:Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 2085 Pilisvörösvár
Szent Imre utca 27. adószám: 10902563-2-13.
Varga Fuvarozási és Építőipari Kft; 2500 Esztergom Kertész utca 13; adószám: 12873717-2-11.
4. rész:Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 2085 Pilisvörösvár
Szent Imre utca 27. adószám: 10902563-2-13.
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:
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:
2022/06/27 (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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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (12576/2022)
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: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732729216
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Réka
Telefon: +36 56503810
E-mail: biror@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info.szolnok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://info.szolnok.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

280
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnoki Kiállító- és Rendezvényház kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000601072021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

281

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Szolnoki Művésztelep fejlesztése projekt C1 jelű Kiállító- és
Rendezvényház elnevezésű épületének kivitelezési munkái.
Építészet: pince (nettó 375,62 m2), földszint (nettó 750,57 m2), emelet (nettó 406,99 m2), és beépített tetőtér
(nettó 110 m2) szintszámú új épület, amely a pinceszintjén a műemléki védettségű régészetileg feltárt
épületrészeket foglalja magába.
Gépészet
Az épület fűtését gázkazán biztosítja. A pincében padlófűtés, a nagyterekben és a hűtést is igénylő helyiségekben
fan-coilok, a többi helyen radiátorok készülnek. A hűtést a kétcsöves fan-coil-rendszer adja a legtöbb helyen. A
hőleadók, helyzettől függően, légcsatornázható, oldalfali és álló kivitelűek, a folyadékhűtő osztott rendszerű.
Egyes helyiségeket hőszivattyús split-klímákkal hűtünk. Hőszivattyús split klíma berendezés: 2 db. Légkezelők/
szellőzőgépek: 4 db (1 db 6000 m3/h, 1 db 5500 m3/h, 1 db 4000 m3/h, 1 db 2000 m3/h), légtechnikai rendszerek
összes szellőzési teljesítménye: 17500 m3/h.
Önálló, hővisszanyerős légkezelő rendszer szolgálja ki rendezvényteret (6000m3/h), a pincét (5500m3/h), a
kiállítóteret (4000m3/h) és a konyhát (2000m3/h). Külön központi elszívás készül a vizesblokkoknak (480m3/h) és
külön befúvó a pincetér vész-szellőztetésére (13000m3/h).
Villamosság
A funkcióhoz igazodó erősáramú (erőátvitel, világítás, érintésvédelem/EPH, villámvédelem) és gyengeáramú
(informatika, tűzjelző, riasztó) hálózat készül. Utóbbit össze kell kapcsolni a Művésztelep meglévő épületeivel is.
A teljeskörű épületfelügyelet és a napelemes rendszer nem tárgya a beruházásnak. A kiállítóterekben speciális
(alapvilágítás: 300 lux és kiemelő világítás: világítási sínre szerelt kiemelő spot lámpák 500 lux) világítási rendszer
megépítése.
Kertépítés, kertrendezés: 827 m2 térburkolat, tereprendezés, növénytelepítések és gyepesítés, automata
öntözőrendszer kiépítés.
Közműépítések: telken belüli csatlakozó közművezetékek kiépítése: gázvezeték, vízvezeték, szennyvíz és
csapadékvíz közművezetékek.
A közművek a telken belül adottak, kapacitásbővítésre nincs szükség. Megoldandó az épület előtt védőtávolságon
belül futó, 2 db nagyközép nyomású gázelosztó vezeték kiváltása és védelembe helyezése, és 1 db föld feletti
tűzcsap telepítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1403111176,00 (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: Szolnoki Kiállító- és Rendezvényház kivitelezése
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: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Gutenberg tér 12. hrsz.:119/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megvalósítandó építési beruházás szerkezetileg és építéstechnológiában is összetett, továbbá a műemléki
romfalak megtartása és megóvási kötelezettsége miatt különleges célra szolgál. A tervezett Kiállítóház a
Művésztelep dél-keleti sarkában, zártsorúan elhelyezett épület. A ház részben alápincézett, földszint-, emelet-,
tetőtér-beépítéses, nettó alapterülete: 1644m2. Az épület három magastetős tömegből áll (kulturális funkcióknak
megfelelő kiállítóház, vendégház, rendezvényterem), melyeket alacsony hajlásszögű-, és lapostetős részek
kapcsolnak össze.
Építészet: pince (nettó 375,62 m2), földszint (nettó 750,57 m2), emelet (nettó 406,99 m2), és beépített tetőtér
(nettó 110 m2) szintszámú új épület, amely a pinceszintjén a műemléki védettségű régészetileg feltárt
épületrészeket foglalja magába.
A feltárás után a szomszédos ingatlan telekhatáránál maradt 5 m földpart, mely rézsűs megtámasztásra került,
valamint a téli fagytól való védelem érdekében szalmabálák kerültek a régészeti emlékek köré.
A házat műemléki környezetben, helyi utcakép védelmi zónában, régészeti lelőhely területen, a nemrégiben
feltárt, XVI. századi kaszárnya védett műemlék romjaival össze kell építeni. A műemlék kőből épület régi
főfalak megtartandók és az új épületen belül megóvandók, alsó részük bontandó, majd a teljes régi főfalak
elbontott és rossz állagú részei rekonstruálandók. Ezekhez az alsó falrészt a védett fal megtámasztása és
szakaszos acélszerkezetes alátámasztás után szakaszosan ki kell bontani, a felette lévő részeket meg kell
tartani, a műemléki kőfalakat szakaszosan aláépítéssel kell véglegesen helyreállítani és stabilizálni, melynek
során a meglévő műemléki falakat az acél szerkezetű ideiglenes megtámasztása mellett készült vasbeton
alapszerkezet kivitelezését kell megvalósítani. A megtartandó műemléki kőfal-részeket konzerválni kell és
egyes szakaszokon rekonstruálni, kiegészíteni kell. A földmunkákat és a romokhoz kapcsolódó munkákat
régészeti felügyelettel kell végezni. (Az esetleg előkerülő régészeti leletek feltárása/ásatása nem tartozik bele
sem a műszaki tartalomba, sem a szerződés teljesítésének időtartamába.) A terület a Tisza és a Zagyva folyó
közelében, árvízmentesített helyen fekszik. A talajvíz nyugalmi szintje a bolygatott talaj alatt van (kb. -6,0-7,0m),
áradás idején a mértékadó talajvíz a csatlakozó terepszintet is elérheti, ezért a pincét talajvíznyomást is elviselő
szerkezetekkel és szigeteléssel kell építeni. Ezeket a szerkezeteket a megmaradó műemlék romfalak alatt is
el kell készíteni a falak ideiglenes alá- és megtámasztásával, szakaszos aláépítéssel. A pincetömb partfalát
az északi és a keleti oldalon a telekhatárok közelsége miatt talajszegezéssel kell stabilizálni. Az alapozás az
alápincézett részeken vb. lemezalap, a pince nélküli szakaszokon fúrt cölöp. A pincefalak és az épület födémei
monolit vasbetonból készülnek. A főfalak 30cm vastag, vasbeton pillérekkel erősített blokktéglából, a válaszfalak
mészhomoktéglából vagy gipszkarton szerkezetből készülnek. A tetőt a kiállítótér és a rendezvénytér fölött acél
rácsostartó, a vendégháznál hagyományos ácsszerkezet tartja. A héjalás a magastetőknél antracit rombuszpala
(magyar fedés), az alacsony hajlásszögű felületeken kettős állókorcos grafitszürke zinklemez. A bádogos munkák
előpatinázott titánzink lemezből készülnek. A nyílászárók ragasztott fa szelvényekből 3-rétegű üvegezéssel, az
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üvegfalak és a fix felülvilágítók hőhídmentes alumínium szerkezetből készülnek. A homlokzaton 14cm, a tetőben
25cm ásványgyapot hőszigetelést alkalmazunk. A homlokzaton klinkerlapka burkolat készül sarokelemekkel,
ragasztva, egész klinkertégla kiegészítésekkel. A padlóburkolatok a nagyterekben mészkő, a másodlagos terekben
gránitkerámia, a vendégszobákban keményfa szalagparketta, a teraszon kültéri fa (kőris). A vállalkozó feladata a
tervben szereplő beépített bútorok, melegítőkonyha, grafikai információs rendszer és az utcabútorok beszerzése.
A beruházás része a kenyérsütő kemence áthelyezése, bontás, újraépítés, egy gyalogátkelőhely létesítése, az
épület előtti közterület és a környező kert rendezése, valamint a kerítés helyreállítása.
Régészeti lelőhelyen végzett munkagödör kiemelés: 2170 m3.
Régészeti lelőhelyen végzett földpart tömörített földel való dúcolása: 300 m3
Régészeti lelőhely téliesítésének elbontása: 2000 db szalmabála.
Vasbeton szerkezetek összesen: 1253,61 m3, melyhez a beton a rendelkezésre álló területi adottságok miatt csak
betonszivattyúval dolgozható be, a bedolgozási távolság 50 méter.
Mélyépítési munkarészek: fúrt cölöpalapozás: 304,1 m3 beton-bedolgozással.
Acél tartószerkezet is tartalmazó hagyományos ácsszerkezetű magastető 857 m2 alapterülettel.
Tetőfedés: 910 m2 rombuszpala-fedés (több részből álló tagolt felületek összesen) kiegészítő fémlemez
tetőfedésekkel.
Fa és alumínium szerkezetű homlokzati nyílászárók és üvegfalak: 254,73 m2.
Klinkerlapka téglaburkolatú homlokzatok: 1160 m2.
Melegítő konyha kiépítés : 47,3 m2 nettó alapterülettel, konyhatechnológiával együtt.
Természetes mészkő padlóburkolatok: 444,2 m2.
Gépészet
Az épület fűtését gázkazán biztosítja. A pincében padlófűtés, a nagyterekben és a hűtést is igénylő helyiségekben
fan-coilok, a többi helyen radiátorok készülnek. A hűtést a kétcsöves fan-coil-rendszer adja a legtöbb helyen. A
hőleadók, helyzettől függően, légcsatornázható, oldalfali és álló kivitelűek, a folyadékhűtő osztott rendszerű.
Egyes helyiségeket hőszivattyús split-klímákkal hűtünk. Hőszivattyús split klíma berendezés: 2 db. Légkezelők/
szellőzőgépek: 4 db (1 db 6000 m3/h, 1 db 5500 m3/h, 1 db 4000 m3/h, 1 db 2000 m3/h), légtechnikai rendszerek
összes szellőzési teljesítménye: 17500 m3/h.
Önálló, hővisszanyerős légkezelő rendszer szolgálja ki rendezvényteret (6000m3/h), a pincét (5500m3/h), a
kiállítóteret (4000m3/h) és a konyhát (2000m3/h). Külön központi elszívás készül a vizesblokkoknak (480m3/h) és
külön befúvó a pincetér vész-szellőztetésére (13000m3/h).
Villamosság
A funkcióhoz igazodó erősáramú (erőátvitel, világítás, érintésvédelem/EPH, villámvédelem) és gyengeáramú
(informatika, tűzjelző, riasztó) hálózat készül. Utóbbit össze kell kapcsolni a Művésztelep meglévő épületeivel is.
A teljeskörű épületfelügyelet és a napelemes rendszer nem tárgya a beruházásnak. A kiállítóterekben speciális
(alapvilágítás: 300 lux és kiemelő világítás: világítási sínre szerelt kiemelő spot lámpák 500 lux) világítási rendszer
megépítése.
Kertépítés, kertrendezés: 827 m2 térburkolat, tereprendezés, növénytelepítések és gyepesítés, automata
öntözőrendszer kiépítés.
Közműépítések: telken belüli csatlakozó közművezetékek kiépítése: gázvezeték, vízvezeték, szennyvíz és
csapadékvíz közművezetékek.
A közművek a telken belül adottak, kapacitásbővítésre nincs szükség. Megoldandó az épület előtt védőtávolságon
belül futó, 2 db nagyközép nyomású gázelosztó vezeték kiváltása és védelembe helyezése, és 1 db föld feletti
tűzcsap telepítése.
(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 követelmény igazolására bemutatott szakembernek a
jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több többlet szakmai tapasztalata (0-60
hónap) 6
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2 Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember nek a jogosultság
megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 4
3 Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember nek a jogosultság
megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 4
4 Építésszervezési terv alszempontja: Építéstechnológiai terv 8
5 Építésszervezési terv alszempontja: Munkaerőterv 8
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referenciakövetelménnyel kapcsolatos egyéb mennyiségek
a) vasbeton teherhordó szerkezet mennyisége: 1253,61 m3
b) hagyományos ácsszerkezetű tetőt mely tartalmaz acél tartószerkezet: 857 m2
c) pala-tetőfedés, mely tartalmaz fémlemezfedésű tetőfedést: 910 m2
d) homlokzati fa és/vagy alumínium nyílászáró: 254,73 m2
II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata
(0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az
előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását
tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.
A II.2.7) pontban szereplő munkanap alatt 548 naptári nap értendő, melynek kezdő időpontja a munkaterület
átadásának napja, utolsó napja a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napja, nem számít bele az
esetleg előkerülő régészeti leletek feltárásával/ásatásával kapcsolatos időtartam.
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
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 211 - 549252
(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:
2022/06/13 (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: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1337189153,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1403111176,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építés előkészítési
munkák részmunkái
Építőmesteri munkák részmunkái
Szakipari munkák részmunkái
Elektromos szerelési munkák részmunkái
Gépészeti munkák részmunkái
Külső közműépítés részmunkái
Közüzemi bekötések, szakfelügyelet, szakvizsgálat
Útépítési munkák részmunkái
Kertépítési munkák részmunkái
Építési és bontási hulladék elszállítás, elhelyezés
Vízmintavétel és laborvizsgálat
Gáznyomáspróba
Gázkészülékek, kazánok üzembe helyezése
Őrzés védelem
Szakmai tanácsadás
Speciális mélyalapozási munkák részmunkái
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1037 Budapest, Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.
22930338241
EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, Fogadó utca 4.
13240567242
Károlyház Kft
5000 Szolnok, Vércse Utca 21.
14510227216
Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39.
10381603203
A közbeszerzési eljárás feltételes volt, a szerződés még nem lépett hatályba.
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): https://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): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13344/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon: +36 204683880
E-mail: nberei@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.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/EKR000945002022/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/EKR000945002022/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
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Proform irodaház-Szekszárdi u. 20-24. távhőellátás
Hivatkozási szám: EKR000945002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozó feladata kb. 393 nyvfm, 2xDN250 átmérőjű és kb. 48nyvfm 2xDN80 átmérőjű előreszigetelt, közvetlenül
földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték kivitelezése az 58-2-3290 jelű aknából kiindulva, nyílt árkos
technológiával a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: Proform irodaház-Szekszárdi u. 20-24. távhőellátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A kivitelezéssel érintett hrsz.-ek: 26085/202, 26049/6, 26083/4,
26082/2, 26056/1, 26052, 26056/2, 26047/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata kb. 393 nyvfm, 2xDN250 átmérőjű és kb. 48 nyvfm 2xDN80 átmérőjű előreszigetelt,
közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték kivitelezése az 58-2-3290 jelű aknából kiindulva,
nyílt árkos technológiával a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A tervezett 2x DN250/átm.400 vezetékpár a Tomori utca parkolójában található 3290 jelű aknájából indul északi
irányban. Az aknából kilépő vezetékpár rögtön kifordul a Tomori utca útpályája alá és indul északi irányban.
Miután északra fordul a közműés terepviszonyok miatt egy A1 jelű ürítő aknára van szükség, azaz a tervezett
vezetékszakasz mindkét irányból ide üríthető. Az akna után a vezeték végig az útpálya nyugati felében halad, a
csőszilárdságilag szükséges U-lírák közül az első kettő nyugati irányba a parkolókba nyúlik, a harmadik viszont
az utca keleti oldala alá. A Szekszárdi utca kereszteződése után a CS1 csomópontban 2x DN80/átm.180 alsó
„P” leágazással kerül a tárgyi épület leágaztatása. CS1 csomópont után a nyomvonal egy elhúzással kiáll az út
alól. Erre egyrészt azért van szükség, mert csőszilárdsági okok miatt a vezeték távlati folytatásához szükség
lesz egy U-lírára, valamint a magaspont miatt szükséges – lehet, hogy csak ideiglenes – légtelenítő a sekély
nyomvonalvezetés miatt az útpályában nem férne el. A légtelenítő idomot követően a végkarmantyúval lezárt
nyomvonal egy utószigetelt rövidzárral végződik.
A fenti nyomvonal közművezetékek elrendezése szabványnak megfelelő megépítéséhez két víznyelő és egy
földbe süllyesztett tűzcsap kiváltására van szükség.
Az előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezetékeket a meglévő távhővezetéki
rendszerhez, illetve egymáshoz történő rögzítését minősített hegesztő által készített hegesztési varratokal kell
megvalósítani.
( 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
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x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő
szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.3) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő
szakember 141-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az 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
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő
a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2., 3. és 4. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció
tartalmazza.
III.1.6) folytatása:
Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér számítása:
- amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a kiviteli tenderterv dokumentációnak (különösen műszaki
leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó
ellenértéke;
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- más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát
követő minden egyes nap után a 7.1. pontban foglaltak szerint számítódik.
A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.
A meghiúsulási kötbér a tartalékkeret, előirányzat és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói
átalánydíj 20 %-ának megfelelő összeg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs
lehetőség.
A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
A kötelező jótállás 60 hónap.
III.1.7) folytatása:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítési igazolást(szerződéstervezetben foglaltak szerint)
követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3),(5),(6) és (7) bek. és 322/2015. (X. 30.)Korm.r.
30–32.§, amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., alvállalkozó
igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a
szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít (előirányzat és ÁFA nélkül számított – vállalkozói átalánydíj 10 %-a).
Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 29.725.266,- Ft. (Dúcolás, szádfalazás: 21.417.183,- Ft; víztelenítés:
8.308.083,- Ft)
Az előirányzati és tartalékkeret tételek elszámolása a KönyvCalc program alapján tételes elszámolással történik az
alábbi rezsióra
díjakkal:
— Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa
— Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa,
— Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa,
A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.
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)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában
– az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján
AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására,
amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró
okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró
okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során
a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá
eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban be kell nyújtani
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AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 7. §-aiban és 16. §-ában foglaltakra is.
Szakmai tevékenység
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem
szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON
letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem
rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:
P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje felhívás
feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének
ideje alatt a
közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó, áfa nélkül
számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt.
65. § (6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha:
P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább
egy évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
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meg működését – az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közművezeték építése és/vagy
felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó – árbevétele eléri a nettó 157 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (kivéve az M.2) alpont).
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:
M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján
ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban)
teljesített előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték építése
és / vagy felújítása tárgyú, kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti
minimumkövetelményben meghatározott referencia vagy referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést
kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő
tartalommal:
— az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
— szerződést kötő másik fél,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a
szakembereket a
megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Az M.2) alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat Ajánlatkérő már az
ajánlatban kéri benyújtani.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik
alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
— szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával;
Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal,
elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai
tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az értékelési szempontra tett
megajánlás alátámasztásának igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi
határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben
releváns.
— a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumok / bizonyítványok egyszerű
másolata;
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt.
65. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
rendelkezik
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) minimum
DN150 átmérőjű közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acél haszoncsöves közművezeték építésére
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és/vagy felújítására vonatkozó referencia munkával vagy munkákkal, mindösszesen minimum 170 nyvfm
mennyiségben.
Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
M.2) az alábbi szakemberekkel
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal
egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett
gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük
ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.2.2) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű)
szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkezik legalább az alábbiak szerint:
Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport:
FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C,
Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045. A minősítés legyen érvényes
DN250, azaz Ø273,0x5,0 mm geometriájú csőre.
M.2.3) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű)
szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkezik legalább az alábbiak szerint:
Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport:
FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: S,
Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045. A minősítés legyen érvényes
DN80, azaz Ø88,9x3,2 mm geometriájú csőre.
Az előírt egyes feltételek (M.2.2) és M.2.3)) igazolására a minősített hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti
(vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli,
illetve a szakmai többlettapasztalat idején érvényes) minősítő bizonyítványát kérjük benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a
Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Az M.2.2) és M.2.3) alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek közötti átfedés lehetséges.
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:
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret, előírányzat és általános forgalmi adó nélkül
számított nettó vállalkozói átalánydíj 5%-a.
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400205-00033592-00000006 számú letéti óvadéki
számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a
pénzügyi intézmény, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő a pénzügyi intézményhez,
ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását
figyelmen kívül hagyva, 5 (öt) munkanapon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony
vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján.
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik.
Késedelmi kötbér alapja az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói
átalánydíj. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói átalánydíj 1%-a,
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azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói átalánydíj 10 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 10 (tíz) napot
meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal
felmondani.
A Megrendelő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól.
Folytatás II.2.14) pontban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
AK a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 000 000 HUF, azaz kétszázötvenmillió
forint előlegként történő kifizetését kérheti a Megrendelőtől (Kbt. 135. § (7) bekezdés), aminek elszámolására az 1.
részszámlában kerül sor.
AK a szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. részszámla:
— vállalkozói díj 15 %-a
— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 15 %-os
készültsége.
2. részszámla:
— vállalkozói díj 25 %-a
— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 40 %-os
készültsége.
3. részszámla:
— vállalkozói díj 20 %-a
— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 60%-os
készültsége.
4. részszámla:
— vállalkozói díj 20%-a,
— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 80%-os
készültsége
5. részszámla (végszámla):
— vállalkozói díj 20%-a
— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: sikeres műszaki átadás-átvétel és jelen
szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése beleértve a megvalósulási
dokumentáció hiánymentes átadását Megrendelő részére, továbbá az érintett terület tulajdonosainak hozzájáruló
nyilatkozatainak megszerzése, valamint a hibás teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása.
Folytatás a II.2.14) pontban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 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 távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.
Elektronikus számlázással összefüggésben a Kbt. 27/A. §-a irányadó.
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
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a Kbt. 68. § bekezdéseiben, valamint a
424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltak szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel
a Kbt. 40.§ (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 6.§-a szerinti
regisztráció szükséges.
2. Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokolása: A távhővezeték szilárdságilag akkor tud megfelelően
működni, ha a benne áramló közeg hőmérséklet változásaiból eredő feszültségek levezetésére szolgáló
eszközök (kompenzátorok, fixpontok) beépítésénél, a későbbi (akár 140 C fokos közeghőmérséklethez
tartozó) feszültségek kompenzálására is alkalmasak lesznek. A távhővezeték egy speciális sajátos
építményfajta ahol kiemelten fontosak a távhővezeték átmérő-, falvastagság-, anyagminőség, speciális
igényeknek megfelelő szerelvények és gépészeti berendezések egyenszilárdsága. A gerincvezetékről
történő leágaztatás egy nyomvonalon történik, azt nem lehet szakaszokra osztani. Részajánlat tételi
lehetőség esetén nem lenne biztosított az új rendszer azonos egyenszilárdságú minősége, és amennyiben
több gazdasági szereplő végezné a kivitelezést, a többszöri fel- és levonulás hatással lenne a kivitelezés
bekerülési költségére is. A kivitelezés teljes szakasza fizikailag egy műszaki egységet képez, így részekre
bontani nem lehetséges.
3. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bek. szerint kell elkészíteni és benyújtani .pdf formátumban egy vagy több
file-ban.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66.§ (5) bek. megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely
tartalmazza a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. foglaltak szerint (EKR űrlap).
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni.
7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a
dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
8. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges
tartalmú nyilatkozat is csatolandó.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is.
10. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell
kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti
építési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha
magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri,
vagy meghaladja a 100 000 000 HUF, azaz egyszázmillió forint/káresemény és 200 000 000 HUF, azaz
kettőszázmillió forint/év összeget. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek
szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszti.
11. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében
megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát,
vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli
képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. tv.
9.§ (1) bek. foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása
alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a
meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű
másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve
ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is),
úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

300

foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI.
tv. 29.§ (3) bek. alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői
engedély) egyszerű másolatát.
12. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
14. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
15. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 30.§ (4) bek. alapján a P.1), M.1), M.2),
alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.
16. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.
17. AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.
18. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt
részszempontok alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelés során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
19. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
20. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.
21. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018
(VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel
rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.
22. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
23. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202)
24. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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
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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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13060/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915212022/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/EKR000915212022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése a 2022/2023. gázévre
Hivatkozási szám: EKR000915212022
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 Magyar Földgáztároló Zrt. részére földgáz beszerzése a 2021/2022. gázévre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 16000000000 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: Földgáz beszerzés 2020/2021. gázévre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú saját felhasználásra, technológiai veszteségre és kényszerű
párnagáz cserére történő földgáz beszerzés a 2021/2022. gázévre.
A műszaki tartalomnak része a Zsanai földgáztároló üzemeltetéséhez kapcsolódó kényszerű párnagáz csere
(eladás és vétel) megvalósítása.
A földgáz minőségének meg kell felelnie a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében meghatározott 2H minőségi paramétereknek.
Szerződött mennyiség: 765.000.000, kWh (TOP 63.750.000, kWh)
A műszaki tartalom részeként a tervezett földgázfelhasználás havi mennyiségei a közbeszerzési dokumentum
műszaki mellékletében kerülnek meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
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: 16000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont
kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési módszerrel
történik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint
kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. §
(1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
P1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (földgáz
szállítása) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött
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létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.)
Kr. 2.§ (5) bek., 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek. szerint.]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az
elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen földgáz szállításából származó min. nettó
2.000.000.000 HUF árbevétellel.
Ajánlatkérő a földgáz szállítása kifejezés alatt nem a Get. szerinti földgázszállítást, hanem a 321/2015. (X.
30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont értelme szerinti földgáz értékesítést érti.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell a felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb földgáz szállítására vonatkozó
referenciáinak ismertetését.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és
befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont és 22.§ (1) -(2) bek.]
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 db teljesített minimum 1 éves
időtartamra vonatkozó földgáz szállítási szerződéssel, amelyben az értékesített földgáz mennyisége elérte
a legalább 90 GWh -ot.
Ajánlatkérő a földgáz szállítása kifejezés alatt nem a Get. szerinti földgázszállítást, hanem a 321/2015. (X.
30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont és 22.§ (1)-(2) bek.] értelme szerinti földgáz értékesítést érti.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárás tárgya szerinti
tevékenység kizárólag a MEKH által kiadott (vagy azzal egyenértékű) hatályos földgáz kereskedői
működési engedéllyel, illetve korlátozott kereskedői működési engedéllyel végezhető. A részvételre
jelentkezőnek a jelentkezésében be kell nyújtania a MEKH által kiadott (vagy azzal egyenértékű) hatályos
földgáz kereskedői, illetve korlátozott kereskedői engedélyének másolatát, amennyiben az elektronikusan
elérhető adatbázisban nem szerepel.
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
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III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Meghiúsulási: ha olyan okból, amelyért a Kereskedő felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a Felhasználó által
megadott, eltérés nélküli földgáz mennyiségének a szerződéses árban megadott egységárral számolt, teljes
szerződéses időtartamra eső díj 25%-a.
Késedelmi: ha olyan okból, amelyért a Kereskedő felelős, a földgáz szállítását nem kezdi meg a szerződésben
meghatározott időpont(ok)ban. Mértéke: a szerződéses árban megadott egységárral számolt, késedelemmel
érintett földgázmennyiség árának a 10%-a/nap, max 25%.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti
ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről
nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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
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
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/08/05 (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. II. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mivel a teljesítés nem osztható.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát,
amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá
a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66.
§ (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő
tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi
hozzáférhetővé.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új
hiánypótlás.
7) 8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának
másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre
jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására
feljogosító meghatalmazását.
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8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem
alkalmazza.
9) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai
szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A §–41/C §. rendelkezései és a 424/2017.
(XII. 19.) Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
11) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban
található. Ha felhívás és dokumentum között eltérés van, felhívás az irányadó.
12) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
13) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
14) A szerződés tárgyával kapcsolatban kötelezően betartandó hatályos szabályok: 2008.évi XL. tv.,
2016.évi LXVIII. tv., 19/2009.(I.30.) Kr. és annak 11. sz. melléklete, 11/2016. (XI. 14.) MEKH rend.
15) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljes futamideje alatt
legalább a minimális átvételi mennyiségnek megfelelő mennyiségű földgázt kell folyamatosan az AK
földgáztárolóiban tárolnia. Az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell arról, hogy nyertességük
esetén vállalják, hogy a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljes futamideje alatt legalább a
minimális átvételi mennyiségnek megfelelő mennyiségű földgázt folyamatosan az AK földgáztárolóiban
tárolják.
16) A nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy
pénzügyi veszteséget fedező olyan felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni a szerződés
szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg éves kártérítési limitje eléri a 300 M Ft-ot. A
felelősségbiztosítás a szerződéskötés feltétele és a szerződés mellékletét képezi. AK a szerződéskötéstől
való elállásnak tekinti, ha legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a biztosítás kötvényt, illetve annak
másolatát nem bocsátja a nyertes ajánlattevő az AK rendelkezésre. Az ajánlatban a biztosítás nyújtásáról
nyilatkozni kell.
17) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus
kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes
értesítése mellett. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/07/28 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13243/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon: +36 204683880
E-mail: nberei@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22122 - XIII. Szekszárdi u. 20-24. távhőellátása
Hivatkozási szám: EKR000589482022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45232140-5
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozó feladata kb. 393 nyvfm, 2xDN250 átmérőjű és kb. 48nyvfm 2xDN80 átmérőjű előreszigetelt, közvetlenül
földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték kivitelezése az 58-2-3290 jelű aknából kiindulva.
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: K22122-XIII. ker. távhő elosztóvezeték kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A kivitelezéssel érintett hrsz.-ek: 26085/202, 26049/6, 26083/4,
26082/2, 26056/1, 26052, 26056/2, 26047/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata kb. 393 nyvfm, 2xDN250 átmérőjű és kb. 48 nyvfm 2xDN80 átmérőjű előreszigetelt,
közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték kivitelezése az 58-2-3290 jelű aknából kiindulva,
nyílt árkos technológiával.
Az előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezetékeket a meglévő távhővezetéki
rendszerhez, illetve egymáshoz történő rögzítését minősített hegesztő által készített hegesztési varratokal kell
megvalósítani.
(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 AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő
szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.3) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő
szakember 141-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő
a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2., 3. és 4. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció
tartalmazza.
III.1.6) folytatása:
Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér számítása:
- amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a kiviteli tenderterv dokumentációnak (különösen műszaki
leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó
ellenértéke;
- más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát
követő minden egyes nap után a 7.1. pontban foglaltak szerint számítódik.
A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.
A meghiúsulási kötbér a tartalékkeret, előirányzat és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói
átalánydíj 20 %-ának megfelelő összeg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs
lehetőség.
A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
A kötelező jótállás 60 hónap.
III.1.7) folytatása:
Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít (előirányzat és ÁFA nélkül számított – vállalkozói átalánydíj 10 %-a).
Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 29.725.266,- Ft. (Dúcolás, szádfalazás - 21.417.183,- Ft; víztelenítés 8.308.083,- Ft)
Az előirányzati és tartalékkeret tételek elszámolása a KönyvCalc program alapján tételes elszámolással történik az
alábbi rezsióra díjakkal:
— Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa
— Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa,
— Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa,
A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a 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 118 - 333831
(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: K22122 - XIII. Szekszárdi u. 20-24. távhőellátása
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 - 012497 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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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:
Tárgyi eljárásban olyan mértékű módosítások váltak szükségessé, amelynek okán a Kbt. 55. § (6)
bekezdésének figyelembevételével az eljárás visszavonása vált indokolttá.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást visszavonta.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
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az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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 (13223/2022)
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 villamos áramszedők és alkatrészeinek besz
Hivatkozási szám: EKR000132082022
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:
CAF villamos áramszedők és alkatrészeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés)
Teljes mennyiség (tervezetten): 1401 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: 373097013 (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 villamos áramszedők és alkatrészeinek beszerzé
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: 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 villamos áramszedők és alkatrészeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1401 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,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

320

• 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 (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 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 a legkedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár a legalacsonyabb.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
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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 037 - 096675
(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 villamos áramszedők és alkatrészeinek 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:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: IZI-TOP Bt.
Nemzeti azonosítószám: 20962104242
Postai cím: Egressy Út 113/HI. D. ép. 6. em. 2.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: illes.imre@izi-top.hu
Telefon: +36 302091158
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: 329800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 373097013
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:
Ajánlattevő neve: METAL99 Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Öregországút
1.; adószáma: 10612028-2-13)
Ajánlattevő neve: IZI-TOP Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhelye: 1141 Budapest, Egressy út 113/HI. D.
ép. 6. em. 2.; adószáma: 20962104-2-42)
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (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:
2022/06/27 (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
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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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ELMŰ Hálózati Kft. (13177/2022)
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: ELMŰ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13804983244
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Zoltán
Telefon: +36 12382205
E-mail: zoltan.horvath@eon-hungaria.com
Fax:
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: EH_lét_rek_karb_üzavar_ELMŰ_LRÜ_LRT_LRTO
Hivatkozási szám: EKR000276102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45315300-1
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása az ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területén - LRÜ - LRT-LRTO TERÜLETEK
Részvételi Dokumentáció tartalmazza a részleteket.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 14819569604 (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: EL-LRÜ-ÉP - Elmű Észak-pest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: EL-LRÜ-ÉP - Elmű Észak-pest
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
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Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRÜ-KP - Elmű Közép-pest
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: EL-LRÜ-KP - Elmű Közép-pest
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRÜ-DP - Elmű Dél-pest
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: EL-LRÜ-DP - Elmű Dél-pest
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRÜ-ÉB - Elmű Észak-buda
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: EL-LRÜ-ÉB - Elmű Észak-buda
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
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x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRÜ-DB - Elmű Dél-buda
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 - EL-LRÜ-DB - Elmű Dél-buda
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRT-ÉP - Elmű Észak-pest
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 - EL-LRT-ÉP - Elmű Észak-pest
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRT-KP - Elmű Közép-pest
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45315300-1
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 - EL-LRT-KP - Elmű Közép-pest
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra
között. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban ill.
szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRT-DP - Elmű Dél-pest
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8 - EL-LRT-DP - Elmű Dél-pest
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

332

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRT-ÉB - Elmű Észak-buda
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9 - EL-LRT-ÉB - Elmű Észak-buda
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra
között. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban ill.
szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
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II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRT-DB - Elmű Dél-buda
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 - EL-LRT-DB - Elmű Dél-buda
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00
közötti időszakban ill. szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra között. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.1)
Elnevezés: EL-LRTO-ELMŰ - Elmű teljes területén
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, ELMŰ Hálózati Kft. teljes szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11 - EL-LRTO-ELMŰ - Elmű teljes területén

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

334

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari,
káreseti helyreállítása egyedi megrendelések szerint a teljesítés során.
(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 Vállalja, hogy éjszaka nem végez tervezett létesítési munkát 22:00-07:00 óra
között. (IGEN/NEM) 15
2 Vállalja, hogy zajjal járó tervezett létesítési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban ill.
szombaton 07:00-14:00 közötti időszakban végez. (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot +30% opció lehívására a szerződéses időszakon belül.
Az opcióra az alapmennyiségekkel azonos feltételek vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles a nyertes ajánlattevővel közölni az
opció lehívását.
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: RRF –6.1.1-21 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók
területén
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel részenként.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 119 - 316100
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
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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: EL-LRÜ-ÉP - Elmű Észak-pest
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10797675243
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: info.fabricom.hu@equans.com
Telefon: +36 302429095
Internetcím(ek): (URL) www.fabricom.hu
Fax: +36 302999164
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2250000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2247710862
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: EL-LRÜ-KP - Elmű Közép-pest
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: GTS INVESTMENT Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 11709514242
Postai cím: Orgoványi Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1174
Ország: Magyarország
E-mail: info@gtsinvestment.hu
Telefon: +36 205830927
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: 2400000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2295924700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: EL-LRÜ-DP - Elmű Dél-pest
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Kalipron Villamosszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13757063242
Postai cím: Basa Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kalipron@enternet.hu
Telefon: +36 703363305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: RICSERON Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13720526205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 152.
Város: Ricse
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3974
Ország: Magyarország
E-mail: ricseron@enternet.hu
Telefon: +36 703363315
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: 2700000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2694923841
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: EL-LRÜ-ÉB - Elmű Észak-buda
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@e-b.hu
Telefon: +36 12383703
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: 2900000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2886414323
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: elosztóhálózat létesítése,
rekonstrukciója forgalomtechnikai tervezési munkák geodéziai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: EL-LRÜ-DB - Elmű Dél-buda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Horváth Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24708128241
Postai cím: Kiscsikós Köz 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: orsolya.ferencz@horvathkft.hu
Telefon: +36 205143637
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: 2450000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2436666935
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

342

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: EL-LRT-ÉP - Elmű Észak-pest
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11963877213
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL) www.juko.hu
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Jukoőr Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22792495213
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 397350488
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: EL-LRT-KP - Elmű Közép-pest
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 8
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: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Kalipron Villamosszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13757063242
Postai cím: Basa Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kalipron@enternet.hu
Telefon: +36 703363305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: RICSERON Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13720526205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 152.
Város: Ricse
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3974
Ország: Magyarország
E-mail: ricseron@enternet.hu
Telefon: +36 703363315
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: 420000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 417141750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: EL-LRT-DP - Elmű Dél-pest
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14187834243
Postai cím: Mezőkövesd U. 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 206656858
Internetcím(ek): (URL) www.spie-hungaria.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 420000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 413407516
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: geodézia,
forgalomtechnika, gépi-és kézi földmunka, hálózatszerelés, egyéb szakipari tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: EL-LRT-ÉB - Elmű Észak-buda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@e-b.hu
Telefon: +36 12383703
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: 415000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 408985762
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: elosztóhálózat létesítése,
rekonstrukciója forgalomtechnikai tervezési munkák geodéziai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: EL-LRT-DB - Elmű Dél-buda
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 8
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: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@e-b.hu
Telefon: +36 12383703
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: 400000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 396616212
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: elosztóhálózat létesítése,
rekonstrukciója forgalomtechnikai tervezési munkák geodéziai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: EL-LRTO-ELMŰ - Elmű teljes területén
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Kalipron Villamosszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13757063242
Postai cím: Basa Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kalipron@enternet.hu
Telefon: +36 703363305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: RICSERON Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13720526205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 152.
Város: Ricse
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3974
Ország: Magyarország
E-mail: ricseron@enternet.hu
Telefon: +36 703363315
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: 225000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 224427215
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:
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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:
Érvényes Ajánlattevők:
GTS INVESTMENT Kft.,
Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4.
11709514242
1-4., 6-9., 11. részek
Kalipron Villamosszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1107 Budapest, Basa Utca 26.
13757063242
Ricseron Kft.
3974 Ricse, Kossuth Lajos utca 152.
13720526-2-05
közös ajánlattevők
1-11. részek
Horváth Hálózatépítő Kft.,
Magyarország 1033 Budapest, Kiscsikós Köz 12
24708128241
3-5., 8-11. részek.
Energy Network Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
10974582213
1-11. részek
Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.,
Magyarország 2112 Veresegyház, Lévai Utca 46
11963877213
Jukoőr Kft.
Magyarország 2112 Veresegyház, Lévai Utca 46
22792495-2-13
közös ajánlattevők
1., 6-8., 11. részek
SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1116 Budapest, Mezőkövesd U. 5-7.
14187834243
2., 7-8., 10. részek
FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1191 Budapest, Üllői Út 206.
10797675243
1-11. részek
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Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű
Társaság,
Magyarország 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 10.
25433971213
6., 8., 10. részek
É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1037 Budapest, Kunigunda Útja 76.
28995823241
1-11.részek
Érvénytelen ajánlattevők:
EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.,
Magyarország 2100 Gödöllő, Repülőtéri Út 11
10756056213
2-11. részek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. § (2) bekezdés rendelkezései az irányadók.
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13008/2022)
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: 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.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: Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001532322021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42955000-5

354
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A folyékony radioaktívhulladék-kezelő technológia Co-60 eltávolító, komplex-bontó alrendszerének üzemeltetése
során a berendezésekből kikerülő kezelt folyadék jelentős mennyiségű lebegőanyagot (vas-hidroxid, mangánhidroxid csapadékot) tartalmaz. Ezek kiszűrése a technológiai folyamat további lépései szempontjából
elengedhetetlen. A közbeszerzés célja folyékony radioaktív hulladékok szilárdanyag tartalmának szűrésére
alkalmas szűrőbetétek (folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetétek) beszerzése 2022-2026. évekre.
Mennyiség:
Ajánlatkérő mennyiségi alapú keretszerződés megkötését tervezi, ahol a maximálisan lehívható mennyiség 5500
db, az alábbi - az évek között átjárható - megosztásban:
2022. évi tervezett mennyiség (db) 700
2023. évi tervezett mennyiség (db) 1200
2024. évi tervezettmennyiség (db) 1200
2025. évi tervezettmennyiség (db) 1200
2026. évi tervezettmennyiség (db) 1200
Maximális mennyiség 2022-2026. között (db) 5500*
Az évekre tervezett mennyiségek az évek között átjárhatóak lehívás szempontjából, a teljes mennyiség nem
léphető túl a 2022. és 2026. közötti időszakban.
*A Megrendelő a 2022. és 2026. közötti időszakban maximálisan lehívható mennyiség 50%-ának felhasználására
vállal kötelezettséget.
A keretszerződés keretösszege a végső ajánlati egységárak alapján kerül meghatározásra.
Szűrőbetét típusa: PP AT-1200 vagy azzal egyenértékű
Szűrési finomság: 0,5-1 mikron között (1 mikron vagy annál finomabb szűrésű)
Üzemi nyomás: maximum 6 bar, pillanatszerűen előfordulhat maximum 10 bar csúcsnyomás
Térfogatáram: maximum 10 m3/h
Egyéb közegparaméterek: pH-értéke>12, maximum 100 oC
A szűrőbetétek szállításakor az ISO 9001:2015 szerinti szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
csatolása szükséges.
Műszaki minimumkövetelmény:
Az Áru esetén (MSZ) EN 10204:2005 2.2 szerinti vagy azzal egyenértékű gyártói megfelelőségi bizonylatolást,
minőségtanúsítási dokumentációkat kell biztosítani az Áru leszállításakor.
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai ajánlat részeként nyilatkozatot kér (Kbt. 87. § (1) bekezdés szerint) a műszaki
minimumkövetelmények teljesítésére vonatkozóan.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 578545000 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

356

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42955000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: NUTS-kód: 1 HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés mennyisége:
A folyékony radioaktívhulladék-kezelő technológia Co-60 eltávolító, komplex-bontó alrendszerének üzemeltetése
során a berendezésekből kikerülő kezelt folyadék jelentős mennyiségű lebegőanyagot (vas-hidroxid, mangánhidroxid csapadékot) tartalmaz. Ezek kiszűrése a technológiai folyamat további lépései szempontjából
elengedhetetlen. A közbeszerzés célja folyékony radioaktív hulladékok szilárdanyag tartalmának szűrésére
alkalmas szűrőbetétek (folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetétek) beszerzése 2022-2026. évekre.
Mennyiség:
Ajánlatkérő mennyiségi alapú keretszerződés megkötését tervezi, ahol a maximálisan lehívható mennyiség 5500
db, az alábbi - az évek között átjárható - megosztásban:
2022. évi tervezett mennyiség (db) 700
2023. évi tervezett mennyiség (db) 1200
2024. évi tervezettmennyiség (db) 1200
2025. évi tervezettmennyiség (db) 1200
2026. évi tervezettmennyiség (db) 1200
Maximális mennyiség 2022-2026. között (db) 5500*
Az évekre tervezett mennyiségek az évek között átjárhatóak lehívás szempontjából, a teljes mennyiség nem
léphető túl a 2022. és 2026. közötti időszakban.
*A Megrendelő a 2022. és 2026. közötti időszakban maximálisan lehívható mennyiség 50%-ának felhasználására
vállal kötelezettséget.
A keretszerződés keretösszege a végső ajánlati egységárak alapján kerül meghatározásra.
Szűrőbetét típusa: PP AT-1200 vagy azzal egyenértékű
Szűrési finomság: 0,5-1 mikron között (1 mikron vagy annál finomabb szűrésű)
Üzemi nyomás: maximum 6 bar, pillanatszerűen előfordulhat maximum 10 bar csúcsnyomás
Térfogatáram: maximum 10 m3/h
Egyéb közegparaméterek: pH-értéke>12, maximum 100 oC
A szűrőbetétek szállításakor az ISO 9001:2015 szerinti szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
csatolása szükséges.
Műszaki minimumkövetelmény:
Az Áru esetén (MSZ) EN 10204:2005 2.2 szerinti vagy azzal egyenértékű gyártói megfelelőségi bizonylatolást,
minőségtanúsítási dokumentációkat kell biztosítani az Áru leszállításakor.
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai ajánlat részeként nyilatkozatot kér (Kbt. 87. § (1) bekezdés szerint) a műszaki
minimumkövetelmények teljesítésére vonatkozóan.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

357

( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Az átadás-átvételtől számított vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva
(minimum 12 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges
megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 012 - 027782
(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: Co-60 eltávolító utószűrő betét 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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Autotrib Tribológiai Kutató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10238220243
Postai cím: Csóka Utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: plautotrib@t-online.hu
Telefon: +36 309772618
Internetcím(ek): (URL) www.autotrib.hu
Fax: +36 12066137
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: 578545000
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
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10238220-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §. (3) bek.
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13421/2022)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Zsuzsanna Eszter
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bkk.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000607122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása Szolgáltatási szerződés keretében
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 009210 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 098 - 270077
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésének a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt ezennel
meghosszabbítja.
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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13465/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2284-Új műhely felszerelések és kéziszerszámok
Hivatkozási szám: EKR000612012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43800000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek
szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása.
VI.3) pont folytatása:
26.) Ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni a szak ajánlat részét képező 1/a melléklet amit hiánytalanul kell
kitölteni és aláírni,valamint excel formátumba. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT az általuk megajánlott
szerszámok és készletek gyártóját és cikk (F ,G oszlopban) tüntessék fel egyenértékű megajánlást.
27.) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
28.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.
29.) II.2.7. pont a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap tájékoztató jellegű.
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30.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló,
2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom
vonatkozásában.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 008962 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 093 - 253464
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Helyesen:
Dátum: 2022/07/13 (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 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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdései alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került tekintettel
a Kbt. 56. § (4) bekezdésére. A kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg megtörtént a közbeszerzési
dokumentumok nem jelentős módosítása, melyeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésében előírt
módon elérhetővé tesz.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (13370/2022)
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: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12165814244
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Dorottya
Telefon: +36 14524501
E-mail: kozbeszerzes@budapestspas.hu
Fax: +36 14524500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.budapestgyogyfurdoi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Médiavásárlási szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000655662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79341100-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Médiavásárlási szolgáltatások beszerzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 9853 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 098 - 270590
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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2022/07/30
Helyesen:
2022/08/07
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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felolvasólapot módosította (az Összesített net-net ajánlati árat a felolvasólapon 2
tizedesjeggyel kell megadni).
A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása a Kbt. 55. § (6) bekezdésbe nem ütközik.
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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Egri Főegyházmegye (13284/2022)
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: Egri Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 19924601110
Postai cím: Széchenyi Utca 1
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzek László
Telefon: +36 36517589
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: +36 36517589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
Hivatkozási szám: EKR000672762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214210-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületének és tornatermének építése, berendezése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 009683 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 099 - 273010
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

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: 2022/06/30 (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:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eredeti hirdetmény adatai:
Hirdetmény hivatkozási száma: KÉ-9683/2022
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 099-273010
I. Korrigendum:
Szt.II. János Pál Katolikus Ált. Isk - Korrigendum: KÉ-12583/2022
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 118-332231
Ajánlatkérő a módosítás keretében az ajánlattételi határidőt módosította (hosszabbította), illetve az
EEKD 4. rész α: pontját megjelölte a megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá az egyéb közbeszerzési
dokumentumok nem módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (13235/2022)
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: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: 15598316241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Páskai-Zavagyil Nóra
Telefon: +36 301523833
E-mail: zavagyil.nora@kifu.gov.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-3.4.6 tűzfal és tartalomszűrő rendszer
Hivatkozási szám: EKR000452832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
GINOP-3.4.6 projekt keretében vidéki iskolák forgalmát biztosító tűzfal és tartalomszűrő rendszer
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 10673 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 105 - 292868
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/04 (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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

375

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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen módosítás kizárólag az ajánlati felhívást érinti.
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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (13302/2022)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025785
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 18025785
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000424622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók
kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása
(I000.04.82)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 006245 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 067 - 176059
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/31 (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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/19 (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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/19 (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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (13436/2022)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M1 autópálya Budapest(M0)–Bicske Nyugat-Mérnök
Hivatkozási szám: EKR000335432022
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) Rövid meghatározás:
M1 autópálya Budapest (M0) – Bicske Nyugat (16+224 – 39+200 km sz.) közötti szakasz 2x3 sávra bővítése,
továbbá Biatorbágy 1. sz. főút - 8101. jelű út turbó körforgalmának, valamint az 1. sz. főút M1 csomópont - 8101.
jelű úti csomópont közötti szakasz 2x2 sávosra bővítésének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítására
vonatkozó mérnöki feladatok ellátása
Projekt 1:
M1 autópálya Budapest (M0) – Bicske Nyugat (16+224 – 39+200 km sz.) közötti szakasz 2x3 sávra bővítése és
kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása
PST kód: A001.04.71
Projekt 2:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

380

Biatorbágy 1. sz. főút - 8101. jelű út turbó körforgalmának, valamint az 1. sz. főút M1 csomópont - 8101. jelű úti
csomópont közötti szakasz 2x2 sávosra bővítésének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása
PST kód: K001.20.71
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 11006 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 105 - 293634
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt
alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D
szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket
az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgyára
vonatkozó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó legjelentősebb referenciáinak a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdése szerint igazolt ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján kiállított referencia
igazolással, vagy nyilatkozattal az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél (név, székhely),
— szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), helye
— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
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A referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból, vagy
nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
(elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.
M/2.
Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolandó:
— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével,
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap
bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel
időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az
Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül
figyelembe vételre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz,
ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek
történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1-M/2.4 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69.
§ (7) bekezdése szerint már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az
Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis
azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!
A karakterkorlátra tekintettel a felhívás III.1.3.) pont „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” folytatása:
-projektvezető alatt azt a szakembert érti Ak.,aki a lebony.mérnöki,műszaki ellenőri feladatok ellátását
egy személyben irányítja,a projektcélok megvalósulásáért felelős,munkája kiterjed a projekt teljes körű
megvalósulásának az összefogására.
-projektvezető-helyettes alatt olyan szakembert ért Ak., aki az adott építési beruházáson a projektvezető
feladatait helyettesi körben ellátja,ill. a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.
-gyorsforgalmi út alatt az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM r. 8. § (1) bek. a) pontja szerinti
fogalmakat érti Ak.
-útépítési műszaki ellenőr fogalma alatt a 191/2009.(IX.15.)Kr. 16. § szerinti feladatok ellátását érti Ak.
-híd: műtárgy,amelynek a hídfőkre vagy hídfalazatokra merőlegesen mért nyílása két méternél nagyobb.
-műtárgy:mindazon építmény,ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem
tartalmaz(pl.út,híd,torony,távközlés,műsorszórás műszaki létesítményei,gáz-,folyadék-,ömlesztett anyag
tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).
-műtárgyépítésért felelős műszaki ellenőr fogalma alatt a 191/2009.(IX.15.)Kr.16.§ szerinti feladatok
ellátását érti Ak.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.
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Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget 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.
Helyesen:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt
alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D
szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket
az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgyára
vonatkozó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó legjelentősebb referenciáinak a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdése szerint igazolt ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján kiállított referencia
igazolással, vagy nyilatkozattal az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél (név, székhely),
— szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), helye
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból, vagy
nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
(elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.
M/2.
Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolandó:
— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével,
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap
bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel
időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az
Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
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Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül
figyelembe vételre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz,
ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek
történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1-M/2.4 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69.
§ (7) bekezdése szerint már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az
Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis
azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!
A karakterkorlátra tekintettel a felhívás III.1.3.) pont „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” folytatása:
-projektvezető alatt azt a szakembert érti Ak.,aki a lebony.mérnöki,műszaki ellenőri feladatok ellátását
egy személyben irányítja,a projektcélok megvalósulásáért felelős,munkája kiterjed a projekt teljes körű
megvalósulásának az összefogására.
-projektvezető-helyettes alatt olyan szakembert ért Ak., aki az adott építési beruházáson a projektvezető
feladatait helyettesi körben ellátja,ill. a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.
-gyorsforgalmi út alatt az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM r. 8. § (1) bek. a) pontja szerinti
fogalmakat érti Ak.
-útépítési műszaki ellenőr fogalma alatt a 191/2009.(IX.15.)Kr. 16. § szerinti feladatok ellátását érti Ak.
-híd: műtárgy,amelynek a hídfőkre vagy hídfalazatokra merőlegesen mért nyílása két méternél nagyobb.
-műtárgy:mindazon építmény,ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem
tartalmaz(pl.út,híd,torony,távközlés,műsorszórás műszaki létesítményei,gáz-,folyadék-,ömlesztett anyag
tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).
-műtárgyépítésért felelős műszaki ellenőr fogalma alatt a 191/2009.(IX.15.)Kr.16.§ szerinti feladatok
ellátását érti Ak.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.
Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget 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.
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: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.Ak.a közbesz.eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.Ak.felhívja az Ajánlattevők
figyelmét,hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a
Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő
által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
Ajánlattevő ajánlata részeként köteles csatolni a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az 1.1. és 1.2. értékelési
szempontokhoz kapcsolódóan, valamint a 2-5. értékelési szempontokhoz kapcsolódóan.
4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be
lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre,azt akkor is ki kell tölteni, ha az Ak.az adott nyilatkozat más nyelven
történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban,és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol
a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt
nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Ak.felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.
5.Ak.a szerz.teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az
önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.
6.Ak.a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
7.Ak.felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek.re.
8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére
vonatkozóan.A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.A Kbt. 65.§ (7) bek. rendelk.alapján
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§(12) bek.értelmében az alk.igazolásához igénybe vett más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó,kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak-a
Kbt. 65.§(8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra,hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
9.Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Tanács 2022. április
8-i (EU) 2022/576 Rendelet 5k. cikke tekintetében. A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
10.Ak. ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,amelynek mértéke 30.000.000,- Ft.
Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok.
(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB);garancia
biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló
dok.;biztosítási szerződés esetén: kötelezvény.A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint
a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.Részletesen az AD.I.kötet
7.6.1.16 pontjában.
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11.AK.nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
12.Nyertes ajánlattevő köteles a feltételes közbeszerzésre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének
időpontjáról történő megbízói tájékoztatástól számított 30 napon belül a műszaki ellenőrzésre/mérnöki
szolgáltatásokra vonatkozó felelősségbiztositást(300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény)kötni,a KDben részletezettek szerint.
13.Jelen közbesz.eljárás feltételesen a Kbt. 53.§(5)és(6) bek.-re tekintettel kerül megindításra. Ak.a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását v. az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti,amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,amely körülményt a
Kbt. 135.§(12) szerint,a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
14.A mérnökszerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel továbbá a kapcsolódó Vállalkozási Szerződés
hatályba lépése.A nyertes ajánlattevő teljesítése időben a Projekt teljesítéséhez kapcsolódik.A kapcsolódó
Vállalkozási Szerződés tervezett megvalósítási időtartama és a projekthez kapcsolódik 36 hónapos jótállási
időtartam. A II.2.7) pont szerinti teljesítési időtartam meghatározásakor az ajánlatkérő a kapcsolódó
Vállalkozási Szerződés tervezett megvalósítási időtartamát és a 36 hónapos jótállási kötelezettséget vette
figyelembe.Ak.felhívja a figyelmet arra,hogy a nyertes ajánlattevő a leghosszabb jótállási időszak végéig
köteles feladatait ellátni.
15.AK.a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,h.ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
16.AK.alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
17.Valamennyi alk.feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
18.Szerz. kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr., ill. szerinti
érvényes,aktív jogosultsággal: M/2.1-2.3.: ME-KÉ, M/2.4.: ME-É.
19.AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban a nettó ajánlati árat(Megbízási Díj),mint
átalánydíj összegét kell feltüntetni.
20.A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen
műszaki-gazdasági egységet, továbbá az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással,
összefüggő egységet alkotnak, emiatt a kivitelezés organizációjának,ütemének összhangjára van
szükség.A műszaki előírások,specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak,azonosak és szerves
kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak.
21.FAKSZ: dr. Csoboth Zília (lajstromszám: 00146)
22.A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
A karakterkorlátra tekintettel a További információk a VI.4.3) pontban kerülnek folytatásra.
Helyesen:
1.Ak.a közbesz.eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.Ak.felhívja az Ajánlattevők
figyelmét,hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a
Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő
által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
Ajánlattevő ajánlata részeként köteles csatolni a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az 1.1. és 1.2. értékelési
szempontokhoz kapcsolódóan, valamint a 2-5. értékelési szempontokhoz kapcsolódóan.
4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be
lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre,azt akkor is ki kell tölteni, ha az Ak.az adott nyilatkozat más nyelven
történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban,és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol
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a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt
nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Ak.felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.
5.Ak.a szerz.teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az
önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.
6.Ak. az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,
ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7.Ak.felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek.re.
8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére
vonatkozóan.A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.A Kbt. 65.§ (7) bek. rendelk.alapján
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§(12) bek.értelmében az alk.igazolásához igénybe vett más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó,kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak-a
Kbt. 65.§(8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra,hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
9.Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Tanács 2022. április
8-i (EU) 2022/576 Rendelet 5k. cikke tekintetében. A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
10.Ak. ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,amelynek mértéke 30.000.000,- Ft.
Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok.
(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB);garancia
biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló
dok.;biztosítási szerződés esetén: kötelezvény.A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint
a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.Részletesen az AD.I.kötet
7.6.1.16 pontjában.
11.AK.nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
12.Nyertes ajánlattevő köteles a feltételes közbeszerzésre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének
időpontjáról történő megbízói tájékoztatástól számított 30 napon belül a műszaki ellenőrzésre/mérnöki
szolgáltatásokra vonatkozó felelősségbiztositást(300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény)kötni,a KDben részletezettek szerint.
13.Jelen közbesz.eljárás feltételesen a Kbt. 53.§(5)és(6) bek.-re tekintettel kerül megindításra. Ak.a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását v. az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti,amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,amely körülményt a
Kbt. 135.§(12) szerint,a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
14.A mérnökszerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel továbbá a kapcsolódó Vállalkozási Szerződés
hatályba lépése.A nyertes ajánlattevő teljesítése időben a Projekt teljesítéséhez kapcsolódik.A kapcsolódó
Vállalkozási Szerződés tervezett megvalósítási időtartama és a projekthez kapcsolódik 36 hónapos jótállási
időtartam. A II.2.7) pont szerinti teljesítési időtartam meghatározásakor az ajánlatkérő a kapcsolódó
Vállalkozási Szerződés tervezett megvalósítási időtartamát és a 36 hónapos jótállási kötelezettséget vette
figyelembe.Ak.felhívja a figyelmet arra,hogy a nyertes ajánlattevő a leghosszabb jótállási időszak végéig
köteles feladatait ellátni.
15.AK.a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,h.ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
16.AK.alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
17.Valamennyi alk.feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
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18.Szerz. kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr., ill. szerinti
érvényes,aktív jogosultsággal: M/2.1-2.3.: ME-KÉ, M/2.4.: ME-É.
A karakterkorlátra tekintettel a További információk a VI.4.3) pontban kerülnek folytatásra.
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: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
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.
A karakterkorlátra tekintettel a VI.3) További információk folytatása:
23.Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírását a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem
tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági
szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan,
korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők
számára: https://cloud.nif.hu/index.php/s/GaCAqLcpWC7Z2mK
letöltési jelszó: 3m7uFeRW
24.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcs.ban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és
más dokumentumokat,melyeket a Kbt. kötelezően előír.
26.Az ajánlati felhívásban és a Közbesz.Dok.ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.A további információk a Közbesz.dokumentumokban részletesen
kifejtésre kerülnek.
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
A karakterkorlátra tekintettel a VI.3) További információk folytatása:
19.AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban a nettó ajánlati árat(Megbízási Díj),mint
átalánydíj összegét kell feltüntetni.
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20.A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen
műszaki-gazdasági egységet, továbbá az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással,
összefüggő egységet alkotnak, emiatt a kivitelezés organizációjának,ütemének összhangjára van
szükség.A műszaki előírások,specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak,azonosak és szerves
kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak.
21.FAKSZ: dr. Csoboth Zília (lajstromszám: 00146)
22.A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
23.Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírását a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem
tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági
szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan,
korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők
számára: https://cloud.nif.hu/index.php/s/GaCAqLcpWC7Z2mK
letöltési jelszó: 3m7uFeRW
24.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcs.ban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és
más dokumentumokat,melyeket a Kbt. kötelezően előír.
26.Az ajánlati felhívásban és a Közbesz.Dok.ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
27. A módosítás során ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat is módosította. Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Dokumentumok módosított műszaki leírását a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem tudja az
EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági szereplők
számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan, korlátlanul
és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők számára: https://
cloud.nif.hu/index.php/s/74w6crFc3rwkAPe
Jelszó: 8XwpXu6Y
A további információk a Módosított közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
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:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (13449/2022)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M76 autóút Fenékpuszta - Zalaegerszeg között
Hivatkozási szám: EKR001336742021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg közötti szakasz kivitelezési feladatainak
elvégzése.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 3505 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 041 - 105218
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1)
bekezdése alapján a
közbeszerzési dokumentumokat módosította, valamint arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben
nem tudja
megadni.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (13268/2022)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Misina tető fejl. c. projekthez kapcs. kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001564242021
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) Rövid meghatározás:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházást a „TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 - Misina tető fejlesztése”
tárgyú pályázat keretében kívánja megvalósítani.
Fejlesztés alapját a 2021. februárban zárult „Misina Ötletbörze” szavazásán a két legnépszerűbb koncepcióterv, az
„Aktív Misina” és a „Családi Misina” elemei képezik, amely alapján elkészült a megvalósításhoz szükséges építési
engedélyezési és kiviteli tervek.
Feltételes elj.: A tárgyi eljárás becsült értéke meghaladja az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet
összegét, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani.
Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan
körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés].
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Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatályba lépéséhez felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§(12) bekezdés.]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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 - 007155 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 073 - 193978
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/08 (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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
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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 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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja, valamint
az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott meghosszabbított ajánlattételi határidőre – mely
2022. június 28. napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (3)-(5)
bekezdése alapján meghosszabbítja.
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 (13437/2022)
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:
2022/06/27 (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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/08 (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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/08 (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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A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (13301/2022)
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: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10678750209
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aksd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aksd.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő és szállító célgépek beszerz. 2021
Hivatkozási szám: EKR001086962021
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: 2 tengelyes gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

34144511-3

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Az AKSD Kft. központi telephelye (4031 Debrecen, István u.
136.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgya:
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Az 1. részajánlat tekintetében: 1 db teleszkópgémes konténerszállító felépítménnyel szerelt 2 tengelyes gépjármű.
Kétkaros, láncos, kitológémes konténerszállító felépítmény 4x2 hajtásképletű alvázra szerelve.
Részletes műszaki leírás a 1. sz. melléklet „1. tétel” pontjában található.
Az ajánlati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell az 1. sz. melléklet szerinti táblázatot, melyben az „A.”
rész az ajánlatkérő által feltüntetett, elvárt követelményeket tartalmazza, míg a „B.” részt az ajánlatadó tölti ki,
feltüntetve az általa megajánlott berendezés releváns paramétereit.
Az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell továbbá a járóképes alvázra, illetve a felépítményre vonatkozó, a
gyártó/forgalmazó által kiadott részletes műszaki leírást.
Az alváz tekintetében minimum 1 év km. korlátozás nélküli teljes körű garancia, illetve minimum további 12
hónap és 200.000 km-ig érvényes hajtásláncgarancia az elvárás.
A felépítmény esetében minimum 12 hónap garancia üzemóra korlátozás nélkül az elvárás.
A részekben csak új gépek megajánlása lehetséges.
A részletes műszaki követelményeket az 1. sz. melléklet 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: 220
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 226 - 594769
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 2 tengelyes gépjármű
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/11 (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: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10526093211
Postai cím: Iparcentrum U. 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: jambor.laszlo@m-u-t.hu
Telefon: +36 34573300
Internetcím(ek): (URL) www.m-u-t.hu
Fax: +36 34573310
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: 105370 Pénznem: EUR
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.06.23.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:
„(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.”
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

402

Kiegészítő szójegyzék

34144511-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144511-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Az AKSD Kft. központi telephelye (4031 Debrecen, István u.
136.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya:
Az 1. részajánlat tekintetében: 1 db teleszkópgémes konténerszállító felépítménnyel szerelt 2 tengelyes gépjármű.
Kétkaros, láncos, kitológémes konténerszállító felépítmény 4x2 hajtásképletű alvázra szerelve.
Részletes műszaki leírás a 1. sz. melléklet „1. tétel” pontjában található.
Az ajánlati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell az 1. sz. melléklet szerinti táblázatot, melyben az „A.”
rész az ajánlatkérő által feltüntetett, elvárt követelményeket tartalmazza, míg a „B.” részt az ajánlatadó tölti ki,
feltüntetve az általa megajánlott berendezés releváns paramétereit.
Az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell továbbá a járóképes alvázra, illetve a felépítményre vonatkozó, a
gyártó/forgalmazó által kiadott részletes műszaki leírást.
Az alváz tekintetében minimum 1 év km. korlátozás nélküli teljes körű garancia, illetve minimum további 12
hónap és 200.000 km-ig érvényes hajtásláncgarancia az elvárás.
A felépítmény esetében minimum 12 hónap garancia üzemóra korlátozás nélkül az elvárás.
A részekben csak új gépek megajánlása lehetséges.
A részletes műszaki követelményeket az 1. sz. melléklet 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: 354
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: 105370
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10526093211
Postai cím: Iparcentrum U. 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: jambor.laszlo@m-u-t.hu
Telefon: +36 34573300
Internetcím(ek): (URL) www.m-u-t.hu
Fax: +36 34573310
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. A Szerződés 2.2.1. pontja helyébe a következő lép:
„2.2.1. Teljesítés ideje: 2022. október 31. napja”
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 szerződéskötést követően a járművek gyártója MAN Truck & Bus
SE arról tájékoztatta az Eladót, majd Eladó Vevőt, hogy az ukrajnai háború következtében kialakult,
a tehergépjármű gyártást érintően is rendkívül bizonytalan körülmények, és az alkatrészellátás
biztonságának hiánya tapasztalható. A nehézségek többek között a MAN ukrajnai kábelköteg gyárának,
a müncheni és krakkói üzemeinek leállását, illetve a nürnbergi és salzgitteri üzemek esetében kieséseket
okoztak. Ezen okok és körülmények miatt a gyártó nincs abban a helyzetben, hogy a szállítási határidők
és a nyersanyag-, energia- és logisztikai költségek erőteljes növekedése mellet vállalni tudja a megrendelt
járműveket határidőre történő gyártását.
Ezen körülmények a szerződés teljesítése szempontjából vis maiornak minősülnek, így a késedelem
jogkövetkezményei az Eladóval szemben nem alkalmazhatók. Emellett ezeket a körülményeket az Eladó
kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
A módosítás kizárólag a szállítási határidőt érinti, így az nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
és a szerződés szerinti ellenérték sem változik.
5. A 3. pontban foglaltakon túl a Szerződés rendelkezései mindenben hatályban maradnak és a Szerződés
csak jelen módosítással együtt érvényes.
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: 105370 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 105370 Pénznem: EUR
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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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (11919/2022)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tornyai Krisztián
Telefon: +36 307741277
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aquincumi híd tanulmányterv
Hivatkozási szám: EKR001198302020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Aquincumi híd tanulmányterv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79314000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózata vonatkozásában részletes megvalósíthatósági
tanulmányterv készítése
A tervezési feladat két célja:
1. az Aquincumi hídnak
2. és a kapcsolódó közlekedési hálózatnak
a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése.
Önállóan az Aquincumi híd megépítése a két hídfő csomóponttal a közúti hálózatba nem illeszthető be, az új híd
a 10-es számú főút és az M3-as autópáya bevezető szakasza között (4,6 km belterületi új út) létesülő kapcsolattal
együtt hoz létre olyan hálózatot, amely a meglévő hálózati elemeken nem okoz feszültségeket. A tervezési
terület a Bécsi úttól a 2-es számú vasútvonal, majd Körvasút mentén a Marcheggi híddal párhuzamosan az M3-as
autópálya bevezető szakaszáig tart. Az útvonal a távlati Körvasút menti körút északi szektora. A tervezési területbe
beleértendő az új körútba csatlakozó utak azon szakaszai és csomópontjai is, melyekhez elengedhetetlen
beavatkozni a közlekedési hálózat működőképessége érdekében.
A tervezési feladat két munkarészre osztható.
1. Aquincumi híd tervezése
Az Újpest vasúti hídtól északra új dunai átkelő tervezendő. Változatok kidolgozása szükséges a többtámaszú híd
típusára, a felszerkezet típusára, keresztmetszeti kialakítására vonatkozóan a főágat és a mellékágat tekintve is az
előzetes mérnöki vizsgálatok alapján 700 m (hídfők belső falfelületétől mérve) fesztávolságú teljes összhosszban.
2. Kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése
A tervezési területen belül változatok kidolgozása szükséges a kapcsolódó közlekedési hálózat nyomvonalára, ide
értve a mikromobilitási, közösségi közlekedési és közúti kapcsolatokat.
A nyomvonalon létesítendő csomópontok kialakítására több változatot kell bemutatni.
Nem városi autópálya kialakítása a cél, hanem egy városi szövetbe jól illeszkedő új gyűjtő-elosztó körút létesítése.
Általános elvárások
Ajánlattevőnek a bemutatott tervezési cél komplex (teljes körű) megvalósítása a feladata. Ajánlattevő
kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek
nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak
a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
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 065 - 167418
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózat részletes
megvalósíthatósági tanulmányterv készítése
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
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: 143740000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2022.05.26.
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
2.3. Vállalkozó a Szerződésben rögzített bankszámlaszámának megváltozását jelentette be és igazolta,
amelyet Felek az 1. sz. Módosításban rögzítenek.
A bankszámla adatok változása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem lényeges módosítás, mert az
eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg:
- 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 módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki.
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. §-ának
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:
2022/06/27 (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):

71320000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79314000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózata vonatkozásában részletes megvalósíthatósági
tanulmányterv készítése
A tervezési feladat két célja:
1. az Aquincumi hídnak
2. és a kapcsolódó közlekedési hálózatnak
a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése.
Önállóan az Aquincumi híd megépítése a két hídfő csomóponttal a közúti hálózatba nem illeszthető be, az új híd
a 10-es számú főút és az M3-as autópáya bevezető szakasza között (4,6 km belterületi új út) létesülő kapcsolattal
együtt hoz létre olyan hálózatot, amely a meglévő hálózati elemeken nem okoz feszültségeket. A tervezési
terület a Bécsi úttól a 2-es számú vasútvonal, majd Körvasút mentén a Marcheggi híddal párhuzamosan az M3-as
autópálya bevezető szakaszáig tart. Az útvonal a távlati Körvasút menti körút északi szektora. A tervezési területbe
beleértendő az új körútba csatlakozó utak azon szakaszai és csomópontjai is, melyekhez elengedhetetlen
beavatkozni a közlekedési hálózat működőképessége érdekében.
A tervezési feladat két munkarészre osztható.
1. Aquincumi híd tervezése
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Az Újpest vasúti hídtól északra új dunai átkelő tervezendő. Változatok kidolgozása szükséges a többtámaszú híd
típusára, a felszerkezet típusára, keresztmetszeti kialakítására vonatkozóan a főágat és a mellékágat tekintve is az
előzetes mérnöki vizsgálatok alapján 700 m (hídfők belső falfelületétől mérve) fesztávolságú teljes összhosszban.
2. Kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése
A tervezési területen belül változatok kidolgozása szükséges a kapcsolódó közlekedési hálózat nyomvonalára, ide
értve a mikromobilitási, közösségi közlekedési és közúti kapcsolatokat.
A nyomvonalon létesítendő csomópontok kialakítására több változatot kell bemutatni.
Nem városi autópálya kialakítása a cél, hanem egy városi szövetbe jól illeszkedő új gyűjtő-elosztó körút létesítése.
Általános elvárások
Ajánlattevőnek a bemutatott tervezési cél komplex (teljes körű) megvalósítása a feladata. Ajánlattevő
kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek
nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak
a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 605
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: 143740000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
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):
3.1. Felek a Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.2. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti dokumentumokat (a továbbiakban: Dokumentumok)
legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 605 napon belül elkészíteni és leszállítani Megrendelő
részére a 3.1. pontjában megjelölt teljesítési helyre az alábbi ütemezés szerint:
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Tervezési ütemezés Teljesítési határidő
a Szerződés hatályba lépésétől eltelt idő naptári napokban a Műszaki tartalom szerinti ütemezés
figyelembe vételével Kötbér terhes határidő?
3.2.1. Vizsgálatok elvégzése 90 nem
Összehasonlító dokumentáció elkészítése 220 igen
3.2.2. Javasolt változat tanulmányterv szintű kidolgozása
560 nem
Végszállítás 605 igen”
3.2. Felek a Szerződés 4.4. pontjában a Vállalkozó bankszámlaszámát – korábbi bejelentésével
összhangban - az alábbiak szerint rögzítik:
„4.4. Megrendelő a hatályos jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően
benyújtott számla ellenében a Vállalkozói díjat a …-nél vezetett … számú bankszámlájára teljesíti, a
Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül,
banki átutalással. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.”
3.3. Felek a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírás 4. A tervezési munka ütemezése pontjában
a táblázatot az 1. sz. Módosítás tartalmával összhangban módosítják és a Műszaki leírást jelen 1. sz.
Módosítás 1. sz. mellékletét képező „Műszaki leírás az 1. sz. Módosításhoz” elnevezésű dokumentumra
cserélik.
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 Szerződés 3.2.1. pontjában szereplő „Összehasonlító dokumentáció
elkészítése” tárgyú munkarész szerződésszerű tartalommal és határidőben teljesítésre került Vállalkozó
részéről 2021. november 7. napján. Az összehasonlító dokumentáció elemzése alapján a tervek bírálatára
ezt követően a Műszaki diszpozíció szerint 15 nap állt rendelkezésre, és annak elrendelésére a Vállalkozó
részére, hogy a bemutatott közlekedési hálózat változatok közül melyik kerüljön részletesen kidolgozásra
a Szerződés 3.2.2. pontja szerint. Megrendelő tulajdonosa, Budapest Főváros Önkormányzata azonban
nem hozott döntést a Műszaki tartalom szerinti határidőben a továbbtervezendő változatról, ezért az
elrendelés nem történt meg, így Vállalkozó akadályoztatva volt a Szerződés további teljesítésében.
Budapest Főváros Önkormányzata – a lakosságnak, szakmai és civil szervezeteknek legmegfelelőbb
változat kiválasztása érdekében - társadalmi egyeztetést (szakmai egyeztetések, kerületi egyeztetéseket)
írt elő Megrendelő részére, amely Vállalkozó számára semmilyen feladatváltozást, avagy pótmunkát,
többletmunkát nem jelent, azonban a 3.2.2. pont szerinti „Javasolt változat tanulmányterv szintű
kidolgozása” feladatának megkezdési idejére, így a Végszállítás határidejére kihatással van.
A társadalmi egyeztetés ütemezetten 2022 áprilisában kezdődne meg, amelynek során Megrendelő
online kérdőíves felmérést tesz közzé a változatokról https://bkk.hu/ honlapon. Párhuzamosan on-line
lakossági fórumra, valamint az érintett civil szervezetekkel történő egyeztetések lefolytatására és a szakmai
szervezetekkel történő konzultációra kerül sor, továbbá az összes érintett fővárosi kerülettel is lefolytatja
Megrendelő a szükséges egyeztetéseket. A társadalmi egyeztetés eredményeinek kértékelése és ez
alapján a vezetői döntés előkészítésére szükséges még időt biztosítani.
A szerződéses határidők az alábbiak szerint alakultak volna a Szerződés hatályba lépésétől számítva:
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Tervezési ütemezés A Szerződés hatályba lépésétől eltelt idő [nap] Részfeladat elkészítési ideje [nap]
Részfeladat elkészítési ideje [dátum]
Vizsgálati dokumentáció elkészítése 90 90 2021.06.30
Bírálat elvégzése 105 15 2021.07.15
Összehasonlító dokumentáció elkészítése 220 115 2021.11.07
Bírálat elvégzése 235 15 2021.11.22
Javasolt változat tanulmányterv szintű kidolgozása 335 100 2022.03.02
Bírálat elvégzése 350 15 2022.03.17
Végszállítás 365 15 2022.04.01
Az 1. sz. Módosítás alapján az alábbiak szerint alakulnak a határidők:
Tervezési ütemezés A Szerződés hatályba lépésétől eltelt idő [nap] Részfeladat elkészítési ideje [nap]
Tulajdonosi döntéstől számított idő [nap] Részfeladat elkészítési ideje [dátum]
Vizsgálati dokumentáció elkészítése 90 90 2021.06.30
Bírálat elvégzése 105 15 2021.07.15
Összehasonlító dokumentáció elkészítése 220 115 2021.11.07
Bírálat elvégzése 235 15 2021.11.22
Tulajdonosi döntés a kidolgozandó változatról 460 225 2022.07.05
Javasolt változat tanulmányterv szintű kidolgozása 560 100 100 2022.10.13
Bírálat elvégzése 590 30 30 2022.11.12
Végszállítás 605 15 15 2022.11.27
A Szerződésben és az 1. sz. Módosítás alapján ugyanannyi idő áll rendelkezésre Vállalkozónak a tulajdonosi
döntés után a kiválasztott változat tanulmányterv szintű kidolgozására, Vállalkozó feladatai nem változnak.
Fentiekre tekintettel a Szerződés szerződésszerű teljesítésére – a Feleken kívül álló okok miatt –
nem kerülhet sor a Szerződésben rögzített ütemezés szerint, ezért a Szerződésben rögzített a 3.2.2.
pont szerinti „Javasolt változat tanulmányterv szintű kidolgozása” feladat teljesítési határidejére és a
Végszállítás határidejére kihatással van, amelyek módosítása vált szükségessé.
A Megrendelő tulajdonosának, Budapest Főváros Önkormányzata döntésének elhúzódását Felek olyan
rajtuk kívül álló oknak tekintik, amelyre bekövetkezésének elhárítására ráhatásuk nem volt.
2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Megrendelő
köteles megvizsgálni a módosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
„Kbt.”) 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, illetve módosulhat 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 a jelen 1. sz. Módosítás 2.1. pontjában írtakat a 2.2. pontban foglalt feltételek alapján
megvizsgálták, és megállapították, hogy a jelen 1. sz. Módosítás tartalma a hivatkozott feltételekbe nem
ütközik – tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek
kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét; illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át – így a Szerződés módosításának közbeszerzési jogi akadálya nincs.
Folytatás a VI.3) További információk pontban.
VII.2.3) Áremelkedés

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

411

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: 143740000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 143740000 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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Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (13205/2022)
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: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek a bv. intézetek részére
Hivatkozási szám: EKR000867302020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszerek az Észak-Dunántúli régióba
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 9021
Győr, Jókai u. 18., Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4., Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8200 Veszprém, Külső Kádártai út 12., Sopronkőhidai Fegyház és
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Börtön 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25., Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
2471 Baracska-Annamajor, 2462 Martonvásár, 8003 Székesfehérvár Szekfű Gy. u 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek (az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában
megtalálható nem támogatott gyógyszerek; a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető
nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek)
szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 526 076 Ft, Zala
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 291 080 Ft, Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8 600 000
Ft, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 19 000 000 Ft, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 19
929 900 Ft. A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt időtartamon belül. Nyertes AT sem
mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető
termékekkel kapcsolatban.A termékeket fogvatartottanként névre szólóan egymástól elkülönítetten szükséges
csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert
megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok
felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek
csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét, ennek hiányában
Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és a tárolás módját
jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel rendelkező
terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve annak
átvétele megtagadható. A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket biztosítja,
amely alól kivételt képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi.
A Termékek szállítása nyertes AT költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével
az irányadó jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő
terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért
külön költség nem kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai
hatósági árak, ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI
Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár +
az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, havonta történő számlázással. Ha
a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 036 - 089873
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyógyszerek az Észak-Dunántúli régióba
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/02/11 (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: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85717941
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: GYÖMBÉR PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22839811
Postai cím: Gyömbér Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SZENT FLÓRIÁN Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50627693
Postai cím: Bosnyák Utca 2
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: THAN KÁROLY PATIKA Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75534710
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Postai cím: Újteleki Utca 54
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
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: 54347056 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás kelte: 2022.06.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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:
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2022/06/27 (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):

416

Kiegészítő szójegyzék

33600000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33600000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 9021
Győr, Jókai u. 18., Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4., Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8200 Veszprém, Külső Kádártai út 12., Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25., Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
2471 Baracska-Annamajor, 2462 Martonvásár, 8003 Székesfehérvár Szekfű Gy. u 2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek (az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában
megtalálható nem támogatott gyógyszerek; a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető
nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek)
szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 526 076 Ft, Zala
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 291 080 Ft, Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8 600 000
Ft, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 19 000 000 Ft, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 19
929 900 Ft. A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt időtartamon belül. Nyertes AT sem
mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető
termékekkel kapcsolatban.A termékeket fogvatartottanként névre szólóan egymástól elkülönítetten szükséges
csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert
megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok
felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek
csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét, ennek hiányában
Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és a tárolás módját
jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel rendelkező
terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve annak
átvétele megtagadható. A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket biztosítja,
amely alól kivételt képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi.
A Termékek szállítása nyertes AT költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével
az irányadó jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő
terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért
külön költség nem kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai
hatósági árak, ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI
Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár +
az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés
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hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, havonta történő számlázással. Ha
a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(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: 59737056
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZENT FLÓRIÁN Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50627693
Postai cím: Bosnyák Utca 2
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: THAN KÁROLY PATIKA Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75534710
Postai cím: Újteleki Utca 54
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: GYÖMBÉR PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22839811
Postai cím: Gyömbér Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85717941
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
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):
Vevők meghatalmazták a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, hogy nevükben, vezető
ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény81. § szerint nyílt közbeszerzési
eljárást folytasson le „Gyógyszerek a bv. intézetek részére” tárgyban (EKR azonosító:EKR000867302020).A
közbeszerzési eljárás eredményeként 2021.02.11. napján, 30500/912-13/2021.ált. iktatószámon, a
közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozóan Adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: „Szerződés”)
jött létre, mely alapján Eladó az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszerek, a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek /
Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA)/,valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján
elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek /Publikus
Gyógyszertörzs (PUPHA)/ (a továbbiakban: Termék, Termékek) Vevők részére történő szállítását vállalta
egyedi megrendelések alapján a Szerződésben meghatározott nettó 54. 347.056,- Ft keretösszeg erejéig.
A Szerződés módosuló rendelkezései:
1.3. pontjában foglalt 54.347.056,- Ft + ÁFA szerződéses keretösszeget 59.737.056,- Ft + ÁFA összegre
emelik.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.3 Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és Vevőnként az alábbi keretösszeg
eléréséig,
de legfeljebb a Szerződés Felek általi aláírásától számított 24. hónap utolsó leadott napjáig leadott
megrendelések teljesítéséig tart:
Rendelkezésre álló keretösszegek intézetenként:
Vevő / Nettó keretösszeg / Átcsoportosítást, emelést követően
Vevő1 (Győr-Moson-Sopron MBVI.) / 3 526 076,- Ft/ 3 326 076,- Ft
Vevő2 (Zala MBVI.) / 3 291 080,- Ft/ 3 491 080,- Ft
Vevő3 (Veszprém MBVI.) / 8 600 000,- Ft /10 500 000,- Ft
Vevő4 (Sopronkőhidai FB.) / 19 000 000,- Ft 19 850 000,- Ft
Vevő5 (Közép-dunántúli OBVI) 19 929 900,- Ft/ 22 569 900,- Ft.
ÖSSZESEN 54 347 056,- Ft/ 59 737 056,- Ft.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
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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 a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 197. § (1)
bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy:
a) az ellenérték növekedése nem éri el a szerződéses keretösszeg 10 %-át, valamint
b) a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
ad a) A Szerződés ellenértékének növekedése a szerződésmódosítás folytán nem éri el az eredeti
Szerződés értékének 10%-át figyelemmel arra, hogy a Szerződés ÁFA nélkül számított értéke: 54 347 056,Ft, míg a szerződésmódosítás ÁFA nélkül számított ellenértéke 59 737 056,- Ft, amelyből adódóan az
értékkülönbözet 5 390 000- Ft. Fentiek szerint számszakilag igazolható, hogy a fenti értékkülönbözet nem
haladja meg a szerződéses érték 10 %-át(5 434 706 Ft), amely érték így a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti követelménynek megfelel.
ad b) A Szerződésmódosítás az eredeti Szerződésben szereplő, Eladó által leszállítani vállalt termékhez
igazodóan megnövelt volumenű vevői igényt tartalmazza. A módosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződéshez, tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás tárgyát
képező rendelkezések mennyiség növekedésével kapcsolatosan ugyanazon termék leszállítására irányul
és a Szerződés eredeti rendeltetési céljával összhangban áll.
Felek kijelentik, hogy a szerződéses keretösszeg fentiek szerinti növelése nem jelent olyan mértékű
emelkedést, amely új közbeszerzési eljárás lebonyolítását indokolná.
Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződéses keretösszeg növelésének célja, hogy valamennyi Vevő számára
biztosítsa a megnövekedett gyógyszer igény folyamatos ellátását.
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: 54347056 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59737056 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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Damjanich János Múzeum (12879/2022)
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: Damjanich János Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96498062
Postai cím: Kossuth Tér 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Klára
Telefon: +36 56421602
E-mail: mklara@djm.hu
Fax: +36 56510151
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.djm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.djm.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás régészeti feladatokra
Hivatkozási szám: EKR000861322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Geodézia, terepi dokumentációs és térinformatika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász Nagykun Szolnok megye területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében .
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Régészeti terepi geodéziai feladatok ellátása, régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása,
térinformatikai adatfeldolgozás és régészeti terepi dokumentáció digitális utófeldolgozás: 1 000 000 m2
I. TEREPI GEODÉZIAI FELADATOK
- A lelőhely előzetes felmérése
- Ásatási területek határainak kitűzése
- Koordináta-háló kitűzése
- Mérőpont áthelyezése és létesítése
- A feltárás területének (jelenségek illetve feltárási felület) részletes háromdimenziós felmérése
- Metszetpontok felmérése
- Egyéb szükség szerinti bemérések, illetve geodéziai adatszolgáltatás
- A geodéziai munkák szöveges dokumentációjának elkészítése
- Havi előrehaladási térkép készítés
II. RÉGÉSZETI TEREPI DOKUMENTÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG ELLÁTÁSA
- A terepei geodéziai feladatok ellátása mellett, közreműködés a feltárási napló naprakész, a munkálatokkal egy
időben
történő vezetésben.
- Közreműködés a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által
javasolt és a Miniszterelnökség honlapján közzétett szakmai irányelveknek megfelelő dokumentáció készítésben.
III TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁS RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZER
1. TÉRKÉPEZÉS ÉS RAJZFELDOLGOZÁS
- Archiválás és elsődleges digitális feldolgozás
- Illesztések és transzformációk
- Vektorizálás
- Vektorizált rajzok
- Térképszerkesztés
- Ásatási összesítő térkép
- Kiegészítő rajzi információk feldolgozása
2. ADATBÁZIS FEJLESZTÉS
(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 224 - 550160
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Geodézia, terepi dokumentációs és térinformatika
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/30 (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
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Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83318540
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
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: 1260 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A szerződésmódosítás dátuma: 2022.06.01.
2.Jelen módosítás nem érinti a keretmegállapodásban eredetileg meghatározott mennyiségeket illetve a
keretmegállapodás becsült összegét.
A módosítás a
-Geodézia, terepi dokumentációs és térinformatika tárgyú egyedi szerződést érinti.
3. Az EKR rendszer technikai sajátossága miatt nem lehetett a keretmegállapodás alapján megkötött
szerződésben szereplő két tárgykör szerződésének módosítását egyidejűleg közzétenni.
Geodézia, terepi dokumentációs és térinformatika tárgyú egyedi módosítási hirdetményt csak a Régészeti
feltáráshoz kapcsolódó bontómunka tárgyú szerződés megjelenését követőn engedte a rendszer
elindítani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § - 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:
2022/06/27 (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):

71351914-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351914-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász Nagykun Szolnok megye területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében .
Régészeti terepi geodéziai feladatok ellátása, régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása,
térinformatikai adatfeldolgozás és régészeti terepi dokumentáció digitális utófeldolgozás: 1 000 000 m2
I. TEREPI GEODÉZIAI FELADATOK
- A lelőhely előzetes felmérése
- Ásatási területek határainak kitűzése
- Koordináta-háló kitűzése
- Mérőpont áthelyezése és létesítése
- A feltárás területének (jelenségek illetve feltárási felület) részletes háromdimenziós felmérése
- Metszetpontok felmérése
- Egyéb szükség szerinti bemérések, illetve geodéziai adatszolgáltatás
- A geodéziai munkák szöveges dokumentációjának elkészítése
- Havi előrehaladási térkép készítés
II. RÉGÉSZETI TEREPI DOKUMENTÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG ELLÁTÁSA
- A terepei geodéziai feladatok ellátása mellett, közreműködés a feltárási napló naprakész, a munkálatokkal egy
időben
történő vezetésben.
- Közreműködés a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által
javasolt és a Miniszterelnökség honlapján közzétett szakmai irányelveknek megfelelő dokumentáció készítésben.
III TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁS RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZER
1. TÉRKÉPEZÉS ÉS RAJZFELDOLGOZÁS
- Archiválás és elsődleges digitális feldolgozás
- Illesztések és transzformációk
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- Vektorizálás
- Vektorizált rajzok
- Térképszerkesztés
- Ásatási összesítő térkép
- Kiegészítő rajzi információk feldolgozása
2. ADATBÁZIS FEJLESZTÉS
(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: 1260
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83318540
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
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):
.Jelen módosítás nem érinti a keretmegállapodásban eredetileg meghatározott mennyiségeket, illetve a
keretmegállapodás becsült összegét.
A módosítás a - Geodézia, terepi dokumentációs és térinformatika tárgyú egyedi szerződést érinti.
Tárgya a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 105.§-a
szerint megkötött egyedi szerződésnek a Kbt.141. §-(4) c) pontja alapján, a szolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő módosítása, konkrétan a teljesítés egységárának 15%-kal törtnő emelése
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 Megrendelő és a Vállalkozó között 31 hónappal ezelőtt megkötött szerződés
gazdasági környezete az eltelt időszak alatt jelentősen megváltozott
A szerződés teljesítését végző vállalkozót érintő bérterhek, a minimálbér és a garantált bérminimum
összege számottevően megnőtt. Az elvégzendő munkához szükséges berendezések energia költségei
szintén számottevően megnőttek.
A munkaerő piacon történő változások miatt, a rendelkezésre álló munkaerő szűkös száma miatt,
a vállalkozó az egyedileg megkötendő szerződésekben teljesíteni tudja a rendelkezésre állásra tett
vállalását, de csak rendkívül hosszú teljesítési időt tud bevállalni, ami Megrendelő számára nem megfelelő.
Megrendelő, jogszabályi előírások alapján, kizárólagos joggal végzi az érdekeltségi területén szükséges
ásatásokat, ami nagyberuházások esetén jogszabályi behatárolás miatt rendkívül rövid időszak (30
munkavégzésre alkalmas nap). Amennyiben az adott területet nem tárja fel a részére megszabott
időszakban, úgy fenn áll annak veszélye, hogy jelentős kulturális javak maradnak feltáratlanul vagy
semmisülnek meg.
A fentiek alapján, a várható munka elvégzéséhez, a Vállalkozó számára magasabb összegű egységáras
elszámolással látják biztosítottnak a szükséges munkaerő biztosíthatóságát és így a kulturális javak
biztonságos feltárását.
A szerződés módosítása a Kbt 141. §-(4) c) pontja alapján, a szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel
történő módosítása megalapozott mivel:
-a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet ajánlatkérő nem láthatott előre
-a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét
-az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződése összeg 50%-os mértékét
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: 1095 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1260 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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Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (12171/2022)
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: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szlávik Mária
Telefon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dpckorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000994712019
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: Kenyér, péktermék
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.),
Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Összesen 36.500 kg, 825.200 db kenyér, péktermék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
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1. Kenyér: 36500 kg
2. Vizes zsömle: 565000 db
3. Teljes kiőrlésű zsemle: 250000 db
4. Tartós kenyér: 3000 db
5. Tartós kenyér: 7200 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 141 - 346637
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Kenyér, péktermék
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/10 (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: Lekenyerezzük Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12530137
Postai cím: Táncsics Út 6.
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
E-mail: fulop.csaba@digikabel.hu
Telefon: +36 309276900
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: 23675000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelenlegi szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés, (4) bekezdés c) pontja és a (6)
bekezdése, valamint a módosítás dátuma: 2021.07.07.
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. § 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:
2022/06/27 (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

Fő tárgy:
15810000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.),
Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 36.500 kg, 825.200 db kenyér, péktermék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Kenyér: 36500 kg
2. Vizes zsömle: 565000 db
3. Teljes kiőrlésű zsemle: 250000 db
4. Tartós kenyér: 3000 db
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5. Tartós kenyér: 7200 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(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: 26731691
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lekenyerezzük Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12530137
Postai cím: Táncsics Út 6.
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
E-mail: fulop.csaba@digikabel.hu
Telefon: +36 309276900
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): 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:
2020. március 11. napján a Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatálybaléptetésével
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet 2020. június 28. napján a 282/2020. (VI.17.) Korm.
rendelettel került megszüntetésre.
2020. november 03. napján a Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet hatálybaléptetésével ismételten
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2020. április 07. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott IV/3220/2020/EFFHAT
iktatószámú, COVID-19 fertőzött betegek ellátásra alkalmas ágykapacitás bővítésére vonatkozó utasítás
szerint (6. számú melléklet) Ajánlatkérő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott teljes
ágykapacitásának minimum 60%-át felszabadította és a COVID - 19 fertőzött betegek ellátására alkalmassá
tette 2020. április 15. napjától. Az eltelt közel 1 év alatt az aktív és krónikus ellátás korlátozása változó
mértékben, de fennállt.
2021. február 01. napján a 2020. évben teljesített ellátási kapacitásainak ellenőrzése során Ajánlatkérő
által megállapításra került, hogy a járvány következtében és a fenti utasítás(ok) végrehajtásának
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következményeként jelentősen csökkent a beteglétszám, mely hatással volt a tárgyi eljárásban megkötött
szerződések teljesítésére.
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: 2020. március 11. napján a Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelet hatálybaléptetésével veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet 2020. június 28. napján a
282/2020. (VI.17.) Korm. rendelettel került megszüntetésre.
2020. november 03. napján a Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet hatálybaléptetésével ismételten
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2020. április 07. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott IV/3220/2020/EFFHAT
iktatószámú, COVID-19 fertőzött betegek ellátásra alkalmas ágykapacitás bővítésére vonatkozó utasítás
szerint (6. számú melléklet) Ajánlatkérő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott teljes
ágykapacitásának minimum 60%-át felszabadította és a COVID - 19 fertőzött betegek ellátására alkalmassá
tette 2020. április 15. napjától. Az eltelt közel 1 év alatt az aktív és krónikus ellátás korlátozása változó
mértékben, de fennállt.
2021. február 01. napján a 2020. évben teljesített ellátási kapacitásainak ellenőrzése során Ajánlatkérő
által megállapításra került, hogy a járvány következtében és a fenti utasítás(ok) végrehajtásának
következményeként jelentősen csökkent a beteglétszám, mely hatással volt a tárgyi eljárásban megkötött
szerződések teljesítésére.
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: 23675000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 26731691 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona (12891/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
Nemzeti azonosítószám: 15490531243
Postai cím: Kamaraerdei Út 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorné Dernei Andrea
Telefon: +36 13095790
E-mail: gazdig@kamerdo.hu
Fax: +36 12490022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kamerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kamerdo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzés 2021
Hivatkozási szám: EKR000253642021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Baromfi húsok, húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15112000-6

Kiegészítő szójegyzék

15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Baromfi húsok, húskészítmények – 18 660 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 esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 191 - 495235
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Baromfi húsok, húskészítmények
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
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: 11896000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja:
2022. május 24.
VII.2.2) A módosítás okai pontjának folytatása:
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Összefoglalóan: a szerződés tárgyát képező húskészítmények alapanyagát képező baromfi húsok
felvásárlási ára drasztikusan emelkedett. Részletes és objektív adatokkal alátámasztásra került, a
bemutatott statisztikai adatok és szakmai állásfoglalások igazolták a közbeszerzési eljárás megindítása, az
ajánlattétel, a szerződéskötés, és csak a múlt hónap óta bekövetkezett áremelkedést. A 2021-es év végén
berobbant energia áremelkedés, az ennek következtében elszabadult infláció, az orosz-ukrán háború
kitörését követően kialakult takarmányhiány, illetve a takarmány árának emelkedése, a munkabérek
emelkedése, összességükben olyan rendkívüli áremelkedést okoztak, amellyel a legkörültekintőbben
eljárva sem számolhatott előre senki a szerződés megkötésekor. Szerződő felek megállapították, hogy a
fentebb bemutatott körülmények ilyen mértékű változása a szerződés megkötésének időpontjában nem
volt előre látható. Azok bekövetkezése a Szerződő felek magatartásától független volt és a bekövetkezett
rendkívüli áremelkedés nem tartozik az Eladó rendes üzleti kockázatába.
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15112000-6

Kiegészítő szójegyzék

15130000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfi húsok, húskészítmények – 18 660 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 esetben
az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 14069483
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
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):
Módosításra kerül a jelen szerződés-módosítás 1. számú mellékletében felsorolt termékek közül a
következő
Megnevezésű termékek ára a mellékletben rögzítettek szerint:
- Csirkecomb egész előhűtött 24-28 dkg Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Csirkecomb felső előhűtött 15-18 dkg Fagyasztott terméket nem veszünk át.
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- Csirkemáj előhűtött -tisztított Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Csirkemell filézett előhűtött Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Csirkecomb alsó Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Csirkecomb filézett előhűtött Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Csirkeszárny előhűtött Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Libaszárnytő Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Kacsacomb előhűtött Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Kacsazsír
- Pulyka felsőcomb filézett előhűtött Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Pulyka zúza -előhűtött-tisztított Fagyasztott terméket nem veszünk át.
- Pulykamell filézett előhűtött Fagyasztott terméket nem veszünk át.
A szerződés módosításának időpontja: 2022. május 24.
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 2021. szeptember 17. napján létrejött szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjára való tekintettel módosításra került az alábbiak miatt:
1. A Szállító a szerződés módosítások indokoltságának alátámasztása kapcsán előadta, hogy a szerződés
létrejöttét követően a vágóhús ára – beleértve az élőállattól indulva a feldolgozott késztermék előállításáig
minden folyamatot – emelkedése az elmúlt 3 hónapban meghaladta a 20 %-ot. E körben előadta, hogy
a máig tartó piaci áremelkedést nem egy konkrét ok váltotta ki, hanem számos világgazdasági hatás,
valamint vis maior körülmény együttes megjelenése.
A fentiekben hivatkozott számos világgazdasági ok közül kiemelte, hogy az európai húskereskedelem
elsődlegesen a Német tőzsdén keresztül bonyolódik le. Így a forint-euro árfolyam változása is erőteljesen
kihat a hazai piacra. Fentiek alapján megvizsgálva a húsipari piacon jelentkező valamennyi gazdasági
tényezőt (élőállatok takarmányozása, tápellátása, gazdasági infláció, benzinár, fuvarozás, vágóhíd
üzemeltetése, elektromos áram ára) kiemeli, hogy a forint-euro középárfolyam önmagában több, mint
8 %-os szinten változott az elmúlt hónapban, míg ugyanezen időszakban a magyarországi élősertésfelvásárlási ár a 2022. 02 10.
napjához képest 2022. 03 16. napjáig 1,20 € összegről 1,85 € összegre, tehát mindösszesen 54
%-kal emelkedett.
Fentiek alátámasztására az ajánlattevő az alábbi elektronikus publikációkat emelte ki:
https://agrokep.vg.hu/gazdalkodas/allattenyesztes/felboritotta-a-sertespiacot-a-dragulashusfeldolgozokmondiak-fel-elo-szerzodeseiket-25138/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/serteshus-piac-husipar-alapanyag-dragulas.748634.htmlhttps://
www.veget.36417.html
2. A Szállító az árkorrekció indokolásául előadta, hogy a húspiaci árak emelkedésére rendkívüli
kihatással volt továbbá azon tény is, miszerint Kína 2019. augusztusa óta folyamatosan küzd az afrikai
sertéspestisjárvány következményeivel. Kínában 2022. januárjában az előző gazdasági évhez képest
mintegy 62,1 százalékkal emelkedett az élő hús ára, mely emelkedési tendencia a mai napig tart.
3. A Szállító a kínai felvásárlási láz mellett tájékoztatott arról is, hogy az afrikai sertéspestis járvány
2020. januárjában elérte Európát és a világ többi pontjait is. Ezen betegség járvánnyá fejlődése pedig
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önmagában határozza meg a sertéshús világpiaci árát, lévén a jó minőségű húsból a világpiacon hiány
lépett fel.
A szállító utalt Eder Tamásnak, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökének 2022. 01. 09. napján
közzétett jelentésére is, mely szerint a húspiacon is várható újabb drágulás, az elmúlt időszakban
megnövekedett termelési költségeket hosszabb távon sem a sertéstartók, sem a húsipari cégek nem
tudják már tovább elviselni, lévén a 25-30 százalékos takarmánydrágulás be fog épülni az önköltségi
árakba, ami jelentős árnövekedést jelent majd, mivel a sértések előállítása költségeinek 65-70 százalékát
a takarmány ára határozza meg. Fentiek alátámasztására az alábbi elektronikus, magyar nyelvű
publikációkat emeljük ki: https://www.agroinform.hu/allattenyesztes/sertestenyesztes-felvasaralas-exportvalsau-52535-001
https://infostart.hu/gazdasag/2022/01/09/vigyazat-arrobbanas-jon-a-serteshusok-piacan
https://www.agrarszektor.hu/allat/tombol-a-delta-varians-europaban-oriasi-a-feszultsegamezogazdasagipiacokon.33308.html
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/aiTobbanas-dragulas-serteshus/7tnsrvj
4. A Szállító az árkorrekció alátámasztására előadta továbbá, hogy 2022. 03. 05. napján - mások
mellett - az Agrokép is megjelentetett egy cikket, mely az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO)
adataira támaszkodva rögzíti, hogy az élelmiszerár egy év alatti változása nagyságrendileg - előre nem várt
módon - 20 százalékkal emelkedett, melynek nagy része az
állattartáshoz is nélkülözhetetlen gabonaárindex emelkedésén alapul.
5. A Szállító az árkorrekció alátámasztására előadta továbbá, hogy a takarmányforrások elapadásával a
takarmány drágulása közvetlen módon hat ki az élőállat árának emelkedésére is, mely kapcsán a Magyar
Húsiparosok Szövetségének elnöke már 2021.
év végén jelezte, hogy a húsipari ágazat nem tud megbirkózni a takarmányár-növekedésével, melyet
kénytelen a fogyasztókra hárítani. Az elnök beszámolója az alábbi linken keresztül érhető el: https://
szocikk.hu/2022/01/10/a-husarak-dragulasanak-nincs-vege/
6. A Szállító az árkorrekció alátámasztására tájékoztatott arról is, miszerint a baromfi-ágazatot is
nagymértékben sújtja a madárinfluenza-járvány, melynek következtében a baromfi hús piaci ára a KSH
2022. március 09. napján közzétett egy hónapos összehasonlítási viszonylata alapján mindösszesen 19,2
%-kal emelkedett egy hónap alatt, az áremelkedési tendencia pedig nem állt meg az eltelt időben sem. A
KSH hivatkozott tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.ksh.hU/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2202
7. A Szállító az árkorrekció alátámasztására előadta, hogy jelenleg a COVID 19 járvány negyedik hulláma
után van Magyarország. Megjegyzte, hogy az árubeszerzések (beleértve az élőállatot, a tápszereket,
takarmányt, valamint a humán erőforrás költségekket) megnehezülése úgyszintén az árak emelkedését
vonja maga után.
Jelen rovat karakterkorlátjára tekintettel a VI.3.) További Információk pontban folytatódik.
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: 11896000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14069483 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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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (13250/2022)
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: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M.V.P. Út - 13 rész
Hivatkozási szám: EKR001024702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kishomok - Batida 6,1 km
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

71240000-2

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád-Csanád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI.10.) Korm. határozat 5. b)
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pontja alapján a Kormány Hódmezővásárhely és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút
építésének, valamint ezzel összefüggésben a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére irányuló koncepció
kidolgozásának támogatásáról döntött. A program keretében az előkészítési feladatokat (előtanulmányok
készítése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, vázrajzok, érték) kell elvégezni.
Hódmezővásárhely-Kishomok 017972/1 hrsz.-ú út végétől meglévő földút nyomvonalán Batida, Gagarin utca
Hódtó-Kis-tiszai csatorna felöli végéig vegyesforgalmú mezőgazdasági út létesítmény megvalósításához
szükséges komplett tervezési munka, az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció, árazott és árazatlan
költségvetés készítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint Modern
Városok Program előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
Feladat továbbá szükségesség esetén az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) és Előzetes Régészeti
Dokumentáció (ERD) elkészítése, az igénybevett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok
elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és a
tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók! A feladatokat a
műszaki leírás és a szerződés-tervezet részletezi.
A II.2.14 ponthoz:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
I. Ajánlattevő neve: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1225 Budapest Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Adószáma: 25312652-2-43
II.Ajánlattevő neve: Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6725 Szeged Láma Utca 9 24009/121
Adószáma:12429734-2-06
III. Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.
Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2.
Adószáma: 25424959-2-41
(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 109 - 287528
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Kishomok - Batida 6,1 km
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Züblin Építőipari Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65997477
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Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 103_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
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: 6712652 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.05.24.
2) 2) Folytatás a VII.2.1 pontban: Engedélyes tervek a tervezési szerződés 2020.05.26-i hatálybalépését
követő 120. napon, szerződés szerint, 2021.09.23-án leszállításra kerültek megrendelői véleményezésre.
A véleményezési folyamat során tett észrevételeket Tervező javította, majd a tervezés során szükséges
egyeztetések (közműszolgáltatók, szakhatóságok, tervzsűri) és a kiírás részeként megvalósult engedélyes
szintű tervek útépítési engedélyezési eljárásra 2022.02.04-én benyújtásra kerültek. Az útépítési
engedélyezési eljárás során a településrendezési tervekkel és a helyi építési szabályzattal való összhang,
vagy az azoknak való megfelelőség igazolására Tervező 2022.01.07-én kérte Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Jegyzőjének előzetes szakhatósági hozzájárulását. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Jegyzője külső szakhatóság kijelölését kérte, mivel az engedélyezési eljárás Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kérelmére indul. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Hatósági, Perképviseleti és Felügyeleti Osztály CS/B01/02114-2/2021. számú kijelölése folytán, az
ügyben Makó Város Jegyzője lett eljáró külső szakhatóságként kijelölve.
Makó Város Jegyzőjétől a 2022.03.20-án kapott II/825-8/2022 iktatószámú végzés szerint a szakhatósági
hozzájárulást nem adják meg, mivel álláspontjuk szerint a tervezés végeredményeképp kialakult tervek
egyes elemei a helyi építési szabályzat módosítását teszik szükségessé. Megrendelői álláspont ( Főépítészi
állásfoglalás 2021.08.16.) szerint a „projekt alapvetően és általánosságban nem ellentétes a Helyi Építési
Szabályzattal és a Településrendezési Tervvel, illetve a pontos tervek alapján a Helyi Építési Szabályzattal
és a Településrendezési Tervvel való összhang megteremthető”, így Megrendelő, mint Ajánlatkérő a HÉSZ
módosításának időigényével a tervezési feladat határidejének számításánál a közbeszerzési eljárás során
nem számolt, azt ütemezésben párhuzamosan feltételezte a tervezési folyamatban.
Megrendelő, mint Ajánlatkérő tehát azzal kalkulált a közbeszerzési eljárás kiírása során, hogy az
engedélyes szintű tervek alapján szükséges HÉSZ módosítások az engedély beszerzését követően, a
tervezői ütemezéseket nem hátráltatva, azokkal párhuzamosan végezhetők. Ajánlatkérő ezen álláspontját
alátámasztja, hogy a nyomvonalak egy részénél az engedélyek kiadásra is kerültek (pl. 7. rész: Barattyos –
Mártély 8,7 km, 10.rész: Hódmezővásárhely Csomorkányi út 6,9 km).
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztálya
szakhatósági hozzájárulás nélkül az elindult engedélyezési eljáráshoz tartozó útépítési engedélyt kiadni
a HÉSZ módosításáig nem tudja, ezért az eljárás megszüntetésének elkerülése végett Tervezők az
engedélyezési folyamatot szüneteltették a HÉSZ módosításáig. Tervezők az akadályoztatás kezdetét
2022.03.20-án kelt akadályközlő levelükben jelezték Megrendelő, mint Ajánlatkérő számára.
Időközben 2022. február 28-án megjelent a Kormány 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelete az egyes
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint: "A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

440

melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.273–1.8.274. alpontokkal egészül ki: (Országos közúti közlekedési
projektek Kerékpárutak) „1.8.273. Hódmezővásárhely – külterületi kerékpárutak fejlesztése.”
Így a beruházásra már a 2006. évi LIII. törvény vonatkozik (a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről), melynek a 6/H. pontja
alapján:
14) Ha az építtető a (2) bekezdés szerinti kérelem előterjesztését az építési engedélyezési eljárásban
igazolja, az építési engedélyt a jegyző (főjegyző) településrendezési követelmények és a helyi építési
követelmények megfelelőségéről szóló szakhatósági állásfoglalásának hiányában vagy a hozzájárulás
elutasítása esetén is ki kell adni.
(14) * Ha az építtető a (2) bekezdés szerinti kérelem előterjesztését az építési engedélyezési eljárásban
igazolja, az építési engedélyt a jegyző (főjegyző) településrendezési követelmények és a helyi építési
követelmények megfelelőségéről szóló szakhatósági állásfoglalásának hiányában vagy a hozzájárulás
elutasítása esetén is ki kell adni. Ha nem került kiadásra a 6/D. § (3) bekezdése szerinti rendelet, akkor
az építési engedély akkor válik hatályossá és az építési tevékenység akkor kezdhető meg, amikor a
településrendezési terv olyan módosítása lép hatályba, amellyel a kiadott engedély összhangban van.
Az Útügyi Hatóság jelezte, hogy a kiemelt projektté nyilvánítás rendeletében a projekt megnevezés
nem felelt meg 2006. évi LIII. törvény 6/D. § (3) pontjában foglalt rendelkezéseknek, a nyomvonalak
egyértelműsítésére az Innovációs és Technológia Minisztériumtól állásfoglalás kiadását kérte Megrendelő,
mely szerinti ITM állásfoglalás KRFK/32318/2022-ITM iktatószámmal 2022. március 23-án kiküldésre
került a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály részére. Az ITM által adott
állásfoglalás tételesen felsorolta a Modern Városok Program keretében Hódmezővásárhelyen előkészítés
alatt álló kerékpáros projekteket, így jelen szerződésmódosítással érintett 4. rész: Kishomok-Batida 6,1 km
szakaszt is, továbbá ITM kérte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztályát,
hogy az ismertetett nyomvonalak tekintetében a 2006. évi LIII. törvény – a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről – előírásait vegyék
figyelembe.
A projekt kiemelt státuszát rögzítő rendelet és a tervezési szakaszok összhangját fentiek igazolták,
ugyanakkor eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési
és Útügyi Osztálya kérte a HÉSZ módosításának megindításáról szóló Állami Főépítészi nyilatkozatot. A
folyamatban lévő engedély e nyilatkozat bemutatását követően kerülhet kiadásra.
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 2022.05.04-én, CS/B01/5407-2/2022
iktatószámmal megküldte Hódmezővásárhely Megyei jogú Város településrendezési eszközeinek
kerékpárút megvalósulását célzó módosítás előzetes tájékoztatási szakaszának megindításáról szóló
tájékoztató levelet, mely az útépítési engedélyezést végző Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztálya részére 2022.05.09-én továbbításra került.
Az Állami Főépítészi tájékoztatást Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztálya 2022.05.11-én kelt tájékoztató levelében megfelelőnek találta, így az
útépítési engedélyezési eljárás folytatását kérő megrendelői levél 2022.05.12-én Tervező irányába
kiküldésre került, ezzel elhárítva az akadályt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
előírásainak 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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

71240000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád-Csanád megye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI.10.) Korm. határozat 5. b)
pontja alapján a Kormány Hódmezővásárhely és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút
építésének, valamint ezzel összefüggésben a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére irányuló koncepció
kidolgozásának támogatásáról döntött. A program keretében az előkészítési feladatokat (előtanulmányok
készítése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, vázrajzok, érték) kell elvégezni.
Hódmezővásárhely-Kishomok 017972/1 hrsz.-ú út végétől meglévő földút nyomvonalán Batida, Gagarin utca
Hódtó-Kis-tiszai csatorna felöli végéig vegyesforgalmú mezőgazdasági út létesítmény megvalósításához
szükséges komplett tervezési munka, az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció, árazott és árazatlan
költségvetés készítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint Modern
Városok Program előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
Feladat továbbá szükségesség esetén az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) és Előzetes Régészeti
Dokumentáció (ERD) elkészítése, az igénybevett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok
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elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és a
tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók! A feladatokat a
műszaki leírás és a szerződés-tervezet részletezi.
A II.2.14 ponthoz:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
I. Ajánlattevő neve: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1225 Budapest Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Adószáma: 25312652-2-43
II.Ajánlattevő neve: Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6725 Szeged Láma Utca 9 24009/121
Adószáma:12429734-2-06
III. Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.
Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2.
Adószáma: 25424959-2-41
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/05/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/18 (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: 6712652
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Züblin Építőipari Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65997477
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 103_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
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) A szerződés II.2. pontjának eredeti szövege: „A teljesítés véghatárideje: jelen szerződés hatályba
lépésétől számított 12 hónap.” mely az alábbiakra módosul:
„2. A teljesítés véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől – 2021. május 26. – 2022. július 18.”
A szerződés II.3. pontjában található táblázat eredeti szövege: "végszámla-Szerződés hatályba lépésétől
számított 12 hónapon belül Kiviteli tervek teljes körű leszállítása a Megrendelőnek a közmű-kiváltási
tervekkel együtt. Záradékolt kisajátítási tervek leszállítása. KeNyi feltöltéshez szükséges állomány
átadása" az alábbiakra módosul: "végszámla-2022. július 18-ig - Kiviteli tervek teljes körű leszállítása
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a Megrendelőnek a közmű-kiváltási tervekkel együtt. Záradékolt kisajátítási tervek leszállítása. KeNyi
feltöltéshez szükséges állomány átadása"
A szerződés IV.5 pontjában található táblázat eredeti szövege: "végszámla-30%-Szerződés hatályba
lépésétől számított 12 hónapon belül-Kiviteli tervek teljes körű leszállítása a Megrendelőnek a közműkiváltási tervekkel együtt. Záradékolt kisajátítási tervek leszállítása. KeNyi feltöltéshez szükséges állomány
átadása." az alábbiakra módosul: "végszámla-30%-2022. július 18-ig-Kiviteli tervek teljes körű leszállítása
a Megrendelőnek a közmű-kiváltási tervekkel együtt. Záradékolt kisajátítási tervek leszállítása. KeNyi
feltöltéshez szükséges állomány átadása."
2) VI.3. pont folytatása: Fentiek szerint az akadályoztatás a tervezői szerződés 4. részszámlájához, valamint
a végszámlához tartozó teljesítéseket hátráltatta, mivel a 4. részteljesítéshez szükséges jóváhagyott,
engedélyezett engedélyes tervek, valamint a végteljesítéshez szükséges kiviteli tervek leszállítása se
lehetséges az útépítési engedély megszerzése nélkül.
Az akadályoztatás időtartama Makó Város Jegyzőjétől a 2022.03.20-án kapott végzés és az útépítési
engedélyezési eljárás folytatását kérő 2022.05.12. dátumú ajánlatkérői levél közt eltelt 53 nap.
A tervezési szerződés II/9 „A teljesítés véghatárideje: jelen szerződés hatályba lépésétől számított 12
hónap”, azaz 2022.05.26., mely véghatáridő a fentiek okán 2022.07.18-ra 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 szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja. Tárgyi
közbeszerzési eljárás során eddig nem került sor
szerződésmódosításra, jelen módosítás során nem kerül a tervezői díj módosításra, így az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át, továbbá a hatósági eljárás során
olyan körülmény következett be, melyet egyik fél sem láthatott előre, azzal nem számolhatott. A
szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Jelen közbeszerzés eljárásban további szerződésmódosítások vannak az 5., 6. részek tekintetében, melyek
kapcsán csak jelen hirdetmény megjelenését követően lesz módja Ajánlatkérőnek újabb kérelmet feladni.
Jelen hirdetmény feladása csak a 8., 9. és 11. részre vonatkozó szerződésmódosítások hirdetményeinek
megjelenését követően volt lehetséges az EKR rendszer sajátossága miatt, amíg folyamatban van egy
hirdetmény megjelenése, nem lehetséges újabb hirdetmény feladás kezdeményezése.
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: 6712652 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6712652 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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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (12724/2022)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Bálint
Telefon: +36 17953059
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műtéti leszívó rendszerek és tartozékaik beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001163492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti folyadékkezelő rendszer I.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141642-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő
megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként
csatlakozó intézmények részére Sebészeti folyadékkezelő rendszer szállítására legfeljebb nettó 300.000.000,- Ft
keretösszeg erejéig. A vonatkozó információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(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 089 - 228244
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM05MLSZ21 Rész száma: 5 Elnevezés: Sebészeti folyadékkezelő rendszer I.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő/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 KM05MLSZ21 azonosító számú keretmegállapodás módosítás aláírásának dátuma: 2022.06.16.
A KM05MLSZ21 azonosító számú keretmegállapodás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c, pontja alapján került
módosításra.
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. §-ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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):

33140000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141642-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő
megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként
csatlakozó intézmények részére Sebészeti folyadékkezelő rendszer szállítására legfeljebb nettó 300.000.000,- Ft
keretösszeg erejéig. A vonatkozó információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
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(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: 300000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő/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):
Korábbi szerződésmódosítás ismertetése:
Ajánlatkérő 2022.04.13-án keretmegállapodás IV. fejezet 5. pontja alapján a kertmegállapodás időtartamát
további 6 hónappal meghosszabbította.
Jelen szerződésmódosítás ismertetése:
Felek a Keretmegállapodás 2. sz. mellékletében szereplő termékek szerződéses árainak 10 (tíz) %-os
emelésében állapodnak meg.
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 szomszédos országban zajló háborús konfliktus miatt bekövetkezett alapanyag,
gyártási és szállítási költségek emelkedése, valamint a negatív gazdasági körülmények miatt Felek a
Keretmegállapodás 2. sz. mellékletében szereplő termékek szerződéses árainak 10 (tíz) %-os emelésében
állapodnak meg, mivel Ajánlattevő a megajánlott árait a meghosszabbított időszakra már nem tudja
tartani.
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VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 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
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13186/2022)
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: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági felülvizsgálatok
Hivatkozási szám: EKR000991892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631400-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kelet-Magyarországi felülvizsgálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkérői
telephelyek, valamint a nyertesként szerződő fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Nettó 34.500.000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett
mennyiség: 1307 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg
a tényleges vizsgálatok számát).
(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 080 - 206548
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kelet-Magyarországi felülvizsgálatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12982424
Postai cím: Fő Út 166.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Telefon: +36 703349835
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: 34500000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A szerződésmódosítás kelte: 2022.06.17.
2.) A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (2) bekezdés
3.) Az eredménytájékoztató II. és V. fejezete szerinti pontos megnevezés:
II.2.1) Elnevezés: Kelet-Magyarországi felülvizsgálatok
V. szakasz: Elnevezés: Kelet-Magyarországi felülvizsgálatok
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. § 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:
2022/06/27 (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):

71631400-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631400-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkérői
telephelyek, valamint a nyertesként szerződő fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó 34.500.000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett
mennyiség: 1307 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg
a tényleges vizsgálatok számát).
(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: 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: 37580000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12982424
Postai cím: Fő Út 166.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Telefon: +36 703349835
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):
2.1. Az Eredeti Szerződés 3.1. pontja szerint:
„3.1 A vállalkozói díj keretösszeg a jelen szerződés tárgya tekintetében: 34.500.000,- Ft + ÁFA, (azaz
harmincnégymillió-ötszázezer forint + ÁFA). Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
keretösszeget teljes egészében kimeríti, Vállalkozó e miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet „
2.2. Az Eredeti Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosulnak (a módosított részt vastag, dőlt
kiemeléssel kerül jelölésre):
„3.1 A vállalkozói díj keretösszeg a jelen szerződés tárgya tekintetében: 37.580.000,- Ft + ÁFA, (azaz
harminchétmillió-ötszáznyolcvanezer forint + ÁFA). Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
keretösszeget teljes egészében kimeríti, Vállalkozó e miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. „
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: Felek rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.
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„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, szolgáltatás 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 34.500.000,- Ft keretösszeg 10 %-a 3.450.000 Ft, így a 10%-os növekedés 37.950.000 Ft-ot jelentene,
viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének – jelen 1. sz. módosítás eredményeként – megnövelt
összege 37.580.000 Ft, ami 3.080.000 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 12 hónapos időbeli hatálya 2022. április 12. napján, egyoldalú nyilatkozattal további
12 hónappal meg lett hosszabbítva, ennek eredményeképpen 2023. április 16. napján telik le. Jelenleg
mindössze 253.500 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 34.246.500 Ft összeg
már lehívásra került.
Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegendő összeg
Megrendelő számára, hogy további biztonsági felülvizsgálatot rendeljen 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 34.246.500 Ft, amelynek 10 %-a 3.424.650 Ft.
Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (3.080.000
Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (3.424.650 Ft). Mivel a módosítás összege nem
haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban foglaltaknak
megfelel.
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
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 34500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 37580000 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 (13086/2022)
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: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
Hivatkozási szám: EKR001550452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

32551000-0

További tárgyak:

32551100-1
32551300-3
48000000-8
48218000-9

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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48500000-3
51611100-9
72212314-3
72212445-0
72253200-5
72260000-5
72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: I. Szerverek, hálózati eszközök tekintetében:
1023 Bp., Lajos u.17-21.,
1143 Bp., Hungária krt. 112-114.
II. Headset és azokat kiszolgáló hálózati eszközök tekintetében:
1106 Bp., Fehér út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése”
tárgyában
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Elektronikus Ügyfélkapcsolati Rendszere (NAVCC) a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) Országos Telefonos
Ügyfélszolgálatánál (OTÜ) működő Avaya Aura R7 Contact Center (CC) rendszerében kerül megvalósításra.
A NAV által elvárt további szükséges eszközök és rendszer funkciók külön kerülnek beszerzésre funkcionális
bővítés keretében. A funkcionális bővítés kiterjed a Hanganalitika, Workforce Management (WFM) és Tudásbázis
rendszerek tervezésére, fejlesztésére és bevezetésére – az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésével, a
szükséges eszközök és headsetek leszállításával, valamint a rendszer ajánlatkérő által történő üzemeltetéséhez
szükséges oktatással és a funkcionális bővítés keretében fejlesztett, szállított rendszerre vonatkozóan - annak
éles üzemi üzembe állításának időpontjától – határozott idejű emelt szintű rendszertámogatás biztosításával (12
hónapra kiterjedő rendszertámogatási és szoftverkövetési szolgáltatások).
Nyertes ajánlattevő a fent meghatározott feladatokat az alábbi 4 (négy) feladatkör teljesítésével valósítja meg:
I. Tervezés
1. logikai tervezés
2. fizikai tervezés
3. Berendezések leszállítása
4. Szoftver licencek átadása rendszerek telepítése
II. Fejlesztés, bevezetés
1. a beszerzett hardver, szoftver és licence eszközök rendszerbe illesztése a tervezési szakaszban elkészített
specifikációk alapján,
2. rendszer installálása a telepítési terv alapján,
3. Hanganalitika, WFM integrációja az Avaya Aura R7 CC rendszerhez és a technikai követelményekben
meghatározott NAV rendszerekhez,
4. fejlesztések elvégzése a követelményjegyzék és a fejlesztési terv alapján,
5. kommunikációs és funkcionális tesztek elvégzése a tesztelési terv alapján,
6. Tudásbázis adatmigráció
III. Oktatás, jogosultság beállítás (A II. szakasz végétől kezdődik.)
1. hozzáférési jogosultságok beállítása,
2. oktatások elvégzése (adminisztrátori, ügyintézői, felügyelői/supervisori)
IV. Rendszertámogatás és szoftverkövetés (support) (A II. szakasz végétől kezdődik.)
1.A fejlesztett rendszer emelt szintű rendszertámogatása és szoftverkövetés (support).
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A II. szakasz végétől az Oktatás, jogosultság beállítás (III.) és a Rendszertámogatás és szoftverkövetés (support) (IV.)
egyidőben zajlik.
A jelenlegi rendszerek, az Általános Tájékoztató Rendszer (TCC) és az egyedi ügyek kezelését lehetővé tevő
telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) különböző funkciókkal működik, mely funkciók
megtartása mellett további, a tájékoztatás és ügyintézés minőségét, hatékonyságát javító alkalmazások és
funkciók bevezetése szükséges, úgymint Hanganalitika, Workforce Managemant, Tudásbázis. Ezen alkalmazások
Ajánlatkérő által elvárt működéséhez szükséges eszközök és headsetek biztosítása.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés.
Ajánlatkérő minden olyan megajánlott rendszert egyenértékűnek tekint, ami a közbeszerzési dokumentumokban
megtalálható műszaki leírásban foglalt funkcionális paramétereknek megfelel.
A fenti feladatokkal kapcsolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15–2016 – 00035
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 120 - 292647
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/06/11 (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: TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45495973
Postai cím: Rétköz Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@tct.hu
Telefon: +36 14646160
Internetcím(ek): (URL) www.tct.hu
Fax: +36 14646168
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: 117269195 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2022.06.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/06/27 (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):

72230000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

32551000-0

További tárgyak:

32551100-1

Kiegészítő szójegyzék
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32551300-3
48000000-8
48218000-9
48500000-3
51611100-9
72212314-3
72212445-0
72253200-5
72260000-5
72261000-2
72262000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: I. Szerverek, hálózati eszközök tekintetében:
1023 Bp., Lajos u.17-21.,
1143 Bp., Hungária krt. 112-114.
II. Headset és azokat kiszolgáló hálózati eszközök tekintetében:
1106 Bp., Fehér út 10.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése”
tárgyában
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Elektronikus Ügyfélkapcsolati Rendszere (NAVCC) a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) Országos Telefonos
Ügyfélszolgálatánál (OTÜ) működő Avaya Aura R7 Contact Center (CC) rendszerében kerül megvalósításra.
A NAV által elvárt további szükséges eszközök és rendszer funkciók külön kerülnek beszerzésre funkcionális
bővítés keretében. A funkcionális bővítés kiterjed a Hanganalitika, Workforce Management (WFM) és Tudásbázis
rendszerek tervezésére, fejlesztésére és bevezetésére – az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésével, a
szükséges eszközök és headsetek leszállításával, valamint a rendszer ajánlatkérő által történő üzemeltetéséhez
szükséges oktatással és a funkcionális bővítés keretében fejlesztett, szállított rendszerre vonatkozóan - annak
éles üzemi üzembe állításának időpontjától – határozott idejű emelt szintű rendszertámogatás biztosításával (12
hónapra kiterjedő rendszertámogatási és szoftverkövetési szolgáltatások).
Nyertes ajánlattevő a fent meghatározott feladatokat az alábbi 4 (négy) feladatkör teljesítésével valósítja meg:
I. Tervezés
1. logikai tervezés
2. fizikai tervezés
3. Berendezések leszállítása
4. Szoftver licencek átadása rendszerek telepítése
II. Fejlesztés, bevezetés
1. a beszerzett hardver, szoftver és licence eszközök rendszerbe illesztése a tervezési szakaszban elkészített
specifikációk alapján,
2. rendszer installálása a telepítési terv alapján,
3. Hanganalitika, WFM integrációja az Avaya Aura R7 CC rendszerhez és a technikai követelményekben
meghatározott NAV rendszerekhez,
4. fejlesztések elvégzése a követelményjegyzék és a fejlesztési terv alapján,
5. kommunikációs és funkcionális tesztek elvégzése a tesztelési terv alapján,
6. Tudásbázis adatmigráció
III. Oktatás, jogosultság beállítás (A II. szakasz végétől kezdődik.)
1. hozzáférési jogosultságok beállítása,
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2. oktatások elvégzése (adminisztrátori, ügyintézői, felügyelői/supervisori)
IV. Rendszertámogatás és szoftverkövetés (support) (A II. szakasz végétől kezdődik.)
1.A fejlesztett rendszer emelt szintű rendszertámogatása és szoftverkövetés (support).
A II. szakasz végétől az Oktatás, jogosultság beállítás (III.) és a Rendszertámogatás és szoftverkövetés (support) (IV.)
egyidőben zajlik.
A jelenlegi rendszerek, az Általános Tájékoztató Rendszer (TCC) és az egyedi ügyek kezelését lehetővé tevő
telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) különböző funkciókkal működik, mely funkciók
megtartása mellett további, a tájékoztatás és ügyintézés minőségét, hatékonyságát javító alkalmazások és
funkciók bevezetése szükséges, úgymint Hanganalitika, Workforce Managemant, Tudásbázis. Ezen alkalmazások
Ajánlatkérő által elvárt működéséhez szükséges eszközök és headsetek biztosítása.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés.
Ajánlatkérő minden olyan megajánlott rendszert egyenértékűnek tekint, ami a közbeszerzési dokumentumokban
megtalálható műszaki leírásban foglalt funkcionális paramétereknek megfelel.
A fenti feladatokkal kapcsolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/05/31 (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: 117269195
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45495973
Postai cím: Rétköz Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@tct.hu
Telefon: +36 14646160
Internetcím(ek): (URL) www.tct.hu
Fax: +36 14646168
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés 2022. január 18. napján került módosításra (1. számú szerződésmódosítás), melynek
eredményeként az alapszerződés időtartama az I-IV. teljesítési ütemek 90 naptári napos eltolódásával
arányosan 2023. március 28. napjáig meghosszabbodott. A szerződésmódosítás alapján a szerződéses
érték nem változott.
Jelen 2. számú szerződésmódosítás alapján az alapszerződés az alábbiak szerint módosul:
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1. Az alapszerződés 3. pontjának első mondata szerinti időbeli hatály az alábbiak szerint módosul:
„Felek a szerződést határozott időre, a szerződés hatálybalépésétől (lásd 15.12. pont) számítva 2023. május
31. napjáig kötik.”
2. Az alapszerződés 4.2. pontjában szereplő teljesítési ütemezést tartalmazó táblázat második sorának
(„II. Fejlesztés, bevezetés”) harmadik oszlopában („Teljesítési határidő”) foglaltak helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„2022. május 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A szerződésmódosítás alapján csak a teljesítési határidők (időbeli hatály) módosulnak, a szerződéses érték
nem változik.
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 alapszerződés 1. számú módosítása óta az alábbiakban ismertetett
körülmények merültek fel:
A Hanganalitika és Work-force Management (WFM) rendszerek esetében a Vállalkozó akadályközléssel
élt a NAV felé, mivel a II. teljesítési ütem (Fejlesztés, bevezetés) teljesítéséhez szükséges, NISZ Zrt. által
biztosítandó informatikai feltételek az eredeti és módosított ütemtervek szerinti határidőkre nem
álltak a Vállalkozó rendelkezésére, vagy nem működtek megfelelően, úgymint hálózati hozzáférések,
tűzfalbeállítások, file share és LDAP elérések, így a Vállalkozó által elkészített fejlesztések és interfész
tesztek teljes körű elvégzése a II. teljesítési ütemhez rendelt módosított határidőn (2022. március 28.) belül
nem teljesíthetők.
Fenti akadályozó körülményekkel kapcsolatos ténymegállapításokat, elvárásokat és feladatokat a Felek
projekt megbeszéléseiről készült emlékeztetők, valamint a Vállalkozó által benyújtott akadályközlő levelek
részletesen tartalmazzák.
Fentiek alapján a II. teljesítési ütem (Fejlesztés, bevezetés) teljesítési határidejének meghosszabbítása
a vállalkozói akadályoztatás időtartamát és a még hátralévő feladatok időigényét is figyelembe véve
indokolt. Továbbá a II. teljesítési ütem (Fejlesztés, bevezetés) meghosszabbodott teljesítési határidejével
arányosan az alapszerződés időtartamának meghosszabbítása is szükséges.
Fenti indokokra tekintettel a teljesítés elhúzódása a Felek ellenőrzési körén kívül álló, elháríthatatlan
körülményekre (vis maior) vezethető vissza, mely akadályozó körülmények keletkezése nem volt előre
látható.
Jelen 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 (hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint alpontozva):
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen az akadályozó körülmények (NISZ Zrt. felelősségi körébe
tartozó informatikai feltételek biztosításának késedelme) csak a szerződés teljesítése során vált ismertté,
cb) a módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét, mivel sem a Vállalkozó által
elvégzendő feladatok tartalma, sem a teljesítéssel létrehozandó eredmény nem változik,
cc) a módosítás nem jár a szerződéses ellenérték megváltozásával.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 117269195 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 117269195 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 (13154/2022)
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: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125586
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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Használt sérült gépjárművek javítása
Hivatkozási szám: EKR001071832020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Használt sérült gépjárművek javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve
alvállalkozóinak a szerződéstervezet 6. számú mellékletében feltüntetett javítóbázisa(i)/műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében, használatában lévő, maximum 3,5 tonna össztömegű
sérült gépjárművek javítása 24 hónap időtartamban vállalkozási keretszerződés keretében. Szükséges a
beszerzés, tekintettel arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben, a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, valamint a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott, közúti forgalomban
történő részvételre alkalmas jogszabályszerű és közlekedésbiztonsági szempontból biztonságos járműállapot
kizárólag így érhető el.
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 84.000.000,- Ft.
Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 063 - 160521
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/12 (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: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43187177
Postai cím: Váci Út 113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
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Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: gyuricza.peter@schiller.hu
Telefon: +36 309928652
Internetcím(ek): (URL) www.schiller.hu
Fax: +36 14521134
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: 84000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szezrődés-módosítás aláírásának napja: 2022.06.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Meghiúsulási kötbér:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó arra az esetre, ha az eseti munkamegrendelés –
olyan okból, amelyért felelős – teljesítésével kapcsolatos késedelembe eséstől 30 naptári nap eltelt,
meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses
mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolgáltatás) nettó ellenértékének 30 %-a.
Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal állapítja meg a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási
kötbér pedig e nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.
Szerződés meghiúsulása:
Ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős - a jelen szerződés szerinti
teljes az opció nélküli nettó keretösszeg fel nem használt része 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön
jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok 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:
2022/06/27 (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):

50112000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve
alvállalkozóinak a szerződéstervezet 6. számú mellékletében feltüntetett javítóbázisa(i)/műhelye(i).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében, használatában lévő, maximum 3,5 tonna össztömegű
sérült gépjárművek javítása 24 hónap időtartamban vállalkozási keretszerződés keretében. Szükséges a
beszerzés, tekintettel arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben, a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, valamint a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott, közúti forgalomban
történő részvételre alkalmas jogszabályszerű és közlekedésbiztonsági szempontból biztonságos járműállapot
kizárólag így érhető el.
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 84.000.000,- Ft.
Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(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: 125900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43187177
Postai cím: Váci Út 113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: gyuricza.peter@schiller.hu
Telefon: +36 309928652
Internetcím(ek): (URL) www.schiller.hu
Fax: +36 14521134
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében lévő használt sérült gépjárművek javítása”
tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2021. március 12-én vállalkozási
szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.
Felek az alapszerződést az annak hatályba lépésétől számítva 24 hónapos időtartamra, vagy amennyiben
ez korábban bekövetkezik 84.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg kimerítéséig terjedő határozott időtartamra
kötötték.
Felek az alapszerződés jelen módosításával a nettó 84.000.000 forint keretösszeget nettó 41.900.000
forinttal emelik.
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 módosítást az teszi szükségessé, hogy a korábbi időszakhoz képest, előre nem
látható és kellő gondossággal sem tervezhető módon kiemelten sok a gépjárművezetők tevékenységi
körén kívül eső szélvédő sérülés (kavicsfelverődés okozta szélvédő repedés), ami a korszerű gépjárművek
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komplex szélvédőcseréinél (szélvédők fűtöttek, eső és fényérzékelős, színezett kivitelek) jelentős összegű
javítást igényel a jogszabályszerű és közlekedésbiztonsági szempontból biztonságos járműállapot
helyreállítása érdekében.
További nem tervezhető költségnövekedést okozott, hogy egy káresemény során bírósági peres –
hivatali gépjármű káreseményét érintő – ügyben egy nagyon jelentős összegű javítást kellett elvégezni a
kárösszeg tételes bizonyítása érdekében, ami tovább csökkentette a tervezett keretösszeget.
A szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja alapján módosítottuk.
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: 84000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 125900000 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 (13241/2022)
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: 2. Kelet-Magyarországi ingatlanok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50800000-3

További tárgyak:

45331110-0
45333000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU3 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 karbantartás. 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: 111 db
- berendezések száma: 424 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 31 db)
- gázérzékelők száma: 20 db
- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 15 289 kW
Keretösszeg: 120.105.000,-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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Kelet-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: 120105000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2022.06.15.
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: 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
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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:
2022/06/27 (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:

50800000-3

További tárgyak:

45331110-0

Kiegészítő szójegyzék

45333000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 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 karbantartás. 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: 111 db
- berendezések száma: 424 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 31 db)
- gázérzékelők száma: 20 db
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- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 15 289 kW
Keretösszeg: 120.105.000,-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: 150105000
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 2022.02.28. napján módosításra került (1. számú szerződésmódosítás), amelynek
eredményeként az alapszerződés 2. számú melléklete módosult, de a keretösszeg nem változott.
Jelen 2. számú szerződésmódosítás alapján az alapszerződés IV/2. pontjában meghatározott keretösszeg
nettó 150 105 000 Ft keretösszegre módosul.
Jelen 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)
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 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.
Fentiek alapján a berendezések folyamatos működőképességének fenntartását célzó 2022. évi I. féléves
karbantartások és javítások elvégzése, és ezáltal az épületek szabályszerű működésének biztosítása
érdekében a keretösszeg megemelése 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: 120105000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 150105000 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 Kórházi Főigazgatóság (12956/2022)
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 Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22462134
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561573
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EBP keretében tervezési feladatok 5 részben - DBC
Hivatkozási szám: EKR001059302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71243000-3

További tárgyak:

71318100-1
71320000-7
71321000-4
71321200-6

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási,
felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10.117 m2,
bruttó 11.331 m2) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16.334 m2) létrehozásához, továbbá egyéb
felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a
312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások
tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság,
orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra
vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély,
hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez
szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által
megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás
előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban
találhatóak.
(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: 66 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 011 - 022340
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/18801-30/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/14 (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: Krämer, Kiss és Társaik Építészeti és Generáltervező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43776634
Postai cím: Eszék Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: kkp@t-online.hu
Telefon: +36 309221672
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: 889960000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2022. június 2. napján került aláírásra.
A VII.2.2) pont folytatása:
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.
Jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjában felsorolt pótmunkák elvégzése vált szükségessé. A módosítás
nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és nem eredményez a Kbt. 141. § (2) bekezdés a)-b)
pontjában szereplő mértéket meghaladó ellenérték növekedést.
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: Kbt. 148. § rendelkezési
szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
• GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 12/A 1. em. 10.) Adószám: 13606266-2-15.
• Perfektum Építész Kft. – TOP-KVALITÁS Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet
alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. - TOP-KVALITÁS
Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. - Kasib Kft. (1191
Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43. - MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125
Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
• Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3961 Vajdácska Fő Út 151) Adószám: 11387217-2-05
5. rész vonatkozásában
• DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Alsó- Kikötő sor 8/C.)
Adószám: 12826708-2-06.
• Perfektum Építész Kft. – TOP-KVALITÁS Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet
alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. - TOP-KVALITÁS
Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. - Kasib Kft. (1191
Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43. - MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125
Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
• SchM Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Platán u. 30. b. ép.), Adószám:
14581111-2-42.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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):

479

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71243000-3

További tárgyak:

71318100-1

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási,
felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10.117 m2,
bruttó 11.331 m2) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16.334 m2) létrehozásához, továbbá egyéb
felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a
312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások
tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság,
orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra
vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
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Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély,
hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez
szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által
megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás
előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban
találhatóak.
(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: 66 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: 799901706
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Krämer, Kiss és Társaik Építészeti és Generáltervező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43776634
Postai cím: Eszék Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: kkp@t-online.hu
Telefon: +36 309221672
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 Felek a Szerződés V.I. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
VI.1. A Tervezőt a szerződésszerűen elkészített I-III. fázis szerinti tervekért és dokumentációkért, valamint
a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a
tervdokumentációk tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként nettó
799.901.706 Ft + Áfa (azaz hétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázegyezer-hétszázhat Ft plusz általános
forgalmi adó) fix összegű általány tervezési díj (a továbbiakban: „Tervezési Díj”) illeti meg.
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A Felek a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj, a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak
szerint alakul:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis: Tervezési Díj 15%-a
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 62.960.000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 6.296.000. Ft + ÁFA)
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 31.480.000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 3.148.000 Ft + ÁFA)
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 23.610.000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 2.361.000 Ft + ÁFA)
II. Engedélyezési terv fázis: Tervezési Díj 30 %-a Fix átalány díj: 236.100.000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 23.610.000 Ft + ÁFA)
III. Kiviteli terv fázis: Tervezési Díj 55 %-a Fix átalány díj: 432.850.000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 43.285.000 Ft + ÁFA)
IV. Pótmunkák ellenértéke nettó 12.901.706 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 1.290.170 Ft + ÁFA)
A Felek a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő
által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési
igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési
igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre
való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Vállalkozót megillető díj az egyes feladatok
tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:
Feladatok: Teljesítési feltétel:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj
80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok
Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások
elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további
tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap
elteltével.
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix
átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása,
és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges
javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további
tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap
elteltével.
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix
átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok
Megrendelői elfogadása esetén;
- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges
javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további
tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap
elteltével.
II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi
az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal,
határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
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- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása
esetén.
III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 10 %-a a kapcsolódó kivitelezési eljárás
lefolytatásához szükséges előzetes munkaközi kiviteli tájékoztató tervek szerződésszerű tartalommal,
2021. július 1. napjáig határidőben való benyújtása és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 70%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció
szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a
Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása,
a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás
megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.
- fix átalány díj 5%-a a kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárulása esetén.
IV. Pótmunkák ellenértéke: - IV. Pótmunkák a jelen 2. számú szerződésmódosítás hatálybalépésekor
Felek kijelentik, hogy Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti tartalommal
hatályban maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Megrendelő a Felek között létrejött Szerződés alapján az alábbi pótmunkák
elvégzésére kérte fel a Tervezőt:
1. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (a továbbiakban: Kórház) tervezési területén kívül
létesítendő szennyvízcsatorna összesen 106 fm hosszban.
A Kórház közbeszerzési műszaki tartalma tervezési területként a kórház területét jelölte meg: „Tervező
tervezési feladatát telekhatárig, kert, közmű és út csatlakozások esetén a közcélú csatlakozási pontig
végzi”.
A kórház szennyvízelvezetésével kapcsolatban a Fővárosi Vízművek Zrt. által 2021. július 2-án kiadott elvi
nyilatkozat az alábbiak szerint rendelkezik:
„Az előzetes megbeszélések alapján kapott információk szerint a Pulmonológiai intézet jelenlegi szennyvíz
kibocsátása a Rákóczi Ferenc utca végaknájába történik, egyházi tulajdonú területen keresztül.
Új szennyvíz bekötés kiépítésével kapcsolatban az alábbi megoldásokat javasoljuk:
• A Rákóczi Ferencz utcai szennyvíz gerinc vezeték meghosszabbítását D300 KGPVC törzscsatorna
kiépítésével.
(…)
• A tervezendő közcsatorna teljes hosszban megfelelő szélességben kiszabályozott közterületen kell, hogy
haladjon az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartásával, a közcsatorna
majdani üzemeltethetőségének biztosítását figyelembe véve, valamint, hogy a törzscsatorna létesítése
vízjogi létesítési engedély köteles.”
A fentiek értelmében új külső csatlakozás megépítése, illetve 106 fm közterületen vezetett csatornahálózat
tervezése vált szükségessé, amelynek költségeivel a Tervező ajánlatadásakor nem számolhatott.
Pótmunka költsége: nettó 1.515.000,- + Áfa
2. Villamos energiaközpont – aggregátorok olajellátás tervezése
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A Kórház közbeszerzési kiírásának műszaki tartalma előírta az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó
rendszereinek (így a gyenge és erősáramú rendszerek) felújítását/kialakítását. Ezen üzemszerű
energiaellátás megvalósításához külső energiaellátásra, betáplálásra volt igény. Az érvényes előírások
szerint aggregátoros energiaellátást is biztosítani kellett. Az aggregátorok helyszíni üzemanyag
biztosítására olajtartályok telepítése is szükségessé vált. Ezen olajtartályok kapacitása az üzemeltetői
igények szerint hosszabb üzemidőt tesz lehetővé az előírásokhoz és a szokásoshoz képest, ezen nagyobb
kapacitású olajellátó berendezés többlettervezést tett szükségessé.
Pótmunka költsége: nettó 1.217.387,- + Áfa
3. Tájépítészeti fakataszter készítése
A közbeszerzési eljárás során kiadott kiegészítő tájékoztatás az alábbiak szerint rendelkezik a fakataszter
kérdésköréről: „A teljes területre fakataszter készítése nem szükséges, csak az új építéssel és annak
környezetével érintett területekre kell elkészíteni.”
A fakataszter elkészítését a műszaki tartalom csak az új építésű épületekre és azok környezetére
korlátozta, azonban egy teljesen új út kapcsolat kialakítása és az új csapadékhálózat kialakítása miatt olyan
területeken is kellett fakatasztert készíteni, amely nem volt része a pályázati műszaki tartalomnak, így
annak költségével a Tervező az ajánlatadáskor nem számolhatott.
Pótmunka költsége: nettó 2.025.000,- + Áfa
4. Úthálózat megnövekedése (P1 jelű út megnövekedett hossza, régi és új épület közötti út tervezése)
A közbeszerzési műszaki tartalom értelmében az úthálózattal az új épületek elérhetőségét
kellett biztosítani, nem volt tervezői feladat a Kórház teljes forgalomtechnikai átszervezése. A
koncepciótervekben a J jelű épület felújítása helyett egy teljesen új épületszárny tervezését fogadták el. Az
épületrészbe több új funkció is ki lett alakítva, az új funkciók ellátása és a megnövekedett épületegyüttes
miatt a forgalomtechnikai átszervezésével új útkapcsolat kialakítását, és a meglévő és új épület csoport
között új útrendszert kialakítását kellett megtervezni.
Pótmunka költsége: nettó 1.185.000,- + Áfa
5. Munkaközi kiviteli tervek szállítása
Az Előzetes munkaközi kiviteli terv – tájékoztató adatszolgáltatás 34 szakági mappát tartalmazó
dokumentum, amelyet a Megrendelő kérése alapján a szerződés szerinti tervezési folyamat mellett külön
dokumentált a Tervező.
Pótmunka költsége: nettó 2.974.773,- + Áfa
6. Kiviteli tervek két ütemben történő szállítása
A két ütemű tervszállítás Megrendelő kérésére történt. Első ütemben az új C épület, kapcsolódó hidak,
hidak meglévő A és B épületekbe történő becsatlakozása, új Energiaközpont és ezek megvalósítását
szolgáló egyéb munkák terveit a Tervezőnek külön kellett dokumentálnia. A második ütembe a többi
épülethez kapcsolódó feladatok kerültek. Ennek során az érintett építészeti, orvostechnológiai és szakági
munkarészek egy részét kétszer, külön tervlapokon, külön dokumentált a Tervező, értelemszerűn az adott
ütem logikája szerint.
Pótmunka költsége: nettó 3.984.546,- + Áfa
2.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Kbt. rendelkezési szerint lehetséges.
2.3. Felek a jelen Szerződésmódosítást a 2.1. pontban foglalt indokok alapján a Kbt. 141. § (2)-(3)
bekezdésre alapítják, mely szerint
A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
Folytatás: a VI.3) pontban
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VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 889960000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 799901706 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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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (12864/2022)
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: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18159422242
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 303217150
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-298) élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 05) Állati termékek, hús és húskészítmények (HA)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A dokumentációban részletesen meghatározott élelmiszerek (Állati termékek, hús és húskészítmények)
beszerzése.
Mennyiség: 6 564 kg
A dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség 20%ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(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: 2022/01/25 (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 026 - 066077
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-298 5. rész Rész száma: 5 Elnevezés: 05) Állati termékek, hús és húskészítmények (HA)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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: 8421970 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/06/27 (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):

15000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A dokumentációban részletesen meghatározott élelmiszerek (Állati termékek, hús és húskészítmények)
beszerzése.
Mennyiség: 6 564 kg
A dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség 20%ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(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:
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vagy Kezdés: 2022/01/25 (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: 11224133
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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):
Eladó 2022. március 30. napján tájékoztatta Vevőt arról, hogy a gazdasági körülmények a szerződés
megkötésekor előre nem látható, a szerződéskötést követően végbement jelentős mértékű megváltozása
olyan mértékű költségnövekedést okozott, amelyeknek általános vállalkozói kockázatot meghaladó
mértékének szerződéses árakban való érvényesítése nem kerülhető el. Ennek főbb elemei:
• a szerződés tárgyát képező egyes termékek beszerzési árának ugrásszerű növekedése
• az üzemanyagok árának ugrásszerű növekedése
• a villamos energia árának ugrásszerű növekedése
• az EUR/HUF árfolyam jelentős romlása
Ezt az Eladó részletes hivatalos statisztikai adatokkal is alátámasztotta, továbbá Vevő kérésére részletes
kimutatást készített a javasolt ármódosítások az alapszerződés összértékére gyakorolt hatásáról. Fenti
változások – a beszerzési árakon, a raktározási és szállítási költségeken keresztül – közvetlen hatást
gyakorolnak az Eladó költségeire, ezen keresztül pedig az eladási áraira, azokkal okozati összefüggésben
állnak.
Fentiek alapján a Felek egybehangzó akarattal az alapszerződés mellékletét képező ártáblázatot a
szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják.
A módosítás a szerződés teljes futamidőre vetített, mennyiségi eltérés nélkül értelmezett összértékét
33,27%-kal emeli meg.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeresen megvizsgálja, hogy a szerződésmódosítást
megalapozó körülmények milyen irányban és mértékben változnak, és amennyiben lehetőséget lát jelen
szerződésmódosítás keretében megemelt árak csökkentésére, arról haladéktalanul értesíti Vevőt.
A szerződés módosításának dátuma: 2022.05.19.
A szerződés módosításának jogalapja: a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
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: Eladó 2022. március 30. napján tájékoztatta Vevőt arról, hogy a gazdasági
körülmények a szerződés megkötésekor előre nem látható, a szerződéskötést követően végbement
jelentős mértékű megváltozása olyan mértékű költségnövekedést okozott, amelyeknek általános
vállalkozói kockázatot meghaladó mértékének szerződéses árakban való érvényesítése nem kerülhető el.
Ennek főbb elemei:
• a szerződés tárgyát képező egyes termékek beszerzési árának ugrásszerű növekedése
• az üzemanyagok árának ugrásszerű növekedése
• a villamos energia árának ugrásszerű növekedése
• az EUR/HUF árfolyam jelentős romlása
Ezt az Eladó részletes hivatalos statisztikai adatokkal is alátámasztotta, továbbá Vevő kérésére részletes
kimutatást készített a javasolt ármódosítások az alapszerződés összértékére gyakorolt hatásáról. Fenti
változások – a beszerzési árakon, a raktározási és szállítási költségeken keresztül – közvetlen hatást
gyakorolnak az Eladó költségeire, ezen keresztül pedig az eladási áraira, azokkal okozati összefüggésben
állnak.
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: 8421970 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11224133 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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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13251/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377243
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kondicionáló és sporteszköz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000749282021
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: Kondicionáló eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

37420000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis,
Bázisparancsnokság (cím: 2251, Tápiószecső Kátai út 103.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szerződés mennyisége:
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Erőkeret (tartozékokkal együtt): 13 darab
Súlytárcsa klt: 24 készlet
Falra szerelhető húzódzkodó: 18 darab
Olimpiai rúd (férfi): 24 darab
Olimpiai rúd (női): 12 darab
Hex (trap) rúd: 9 darab
Francia rúd: 6 darab
Svéd-multi rúd: 6 darab
Gyors tárcsarögzítő (pár): 75 pár
Fekvenyomópad: 6 darab
Kézisúlyzó klt.: 6 készlet
Guggoló állvány: 12 darab
Kettlebell klt.: 12 készlet
Multifunkciós keresztcsiga: 3 darab
GHD pad: 6 darab
Tartóállvány: 14 darab
Smith keret: 3 darab
Tolódzkodó/Húzodzkodó rásegítő keret: 3 darab
Súlyzórúd emelő: 3 darab
Ütközés csillapító gumilap súlyzókhoz: 45 darab
(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: 2 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 089 - 241074
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kondicionáló eszközök
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Drenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12358173242
Postai cím: Remény Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: info@drenco.hu
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Telefon: +36 202999984
Internetcím(ek): (URL) www.aktivsport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 43896792 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. rész vonatkozásában a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2), valamint a 141. § (6) bekezdése alapján
történt, tekintettel az alábbiakra:
Az 1. rész vonatkozásában bejelentett szerződéses ár növekedés eredményeként az egyes termékek ár
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át (+ 9,85 %).
Az 1. rész vonatkozásában a szerződéses ár növekedés összesített értéke nettó 4 323 600,-Ft.
Tekintettel arra, hogy az 1. részben Eladó Vevő által elismert módon az eredeti kiírási, műszaki
feltételeknek megfelelő, vagy annál Vevő számára kedvezőbb megajánlást tett, valamint a módosítást
gyártói termékmegszüntetés tette indokolttá, megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás aláírása az alábbiak szerint történt:
1. rész vonatkozásában 2022. június 21 - én
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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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

37420000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37420000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis,
Bázisparancsnokság (cím: 2251, Tápiószecső Kátai út 103.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés mennyisége:
Erőkeret (tartozékokkal együtt): 13 darab
Súlytárcsa klt: 24 készlet
Falra szerelhető húzódzkodó: 18 darab
Olimpiai rúd (férfi): 24 darab
Olimpiai rúd (női): 12 darab
Hex (trap) rúd: 9 darab
Francia rúd: 6 darab
Svéd-multi rúd: 6 darab
Gyors tárcsarögzítő (pár): 75 pár
Fekvenyomópad: 6 darab
Kézisúlyzó klt.: 6 készlet
Guggoló állvány: 12 darab
Kettlebell klt.: 12 készlet
Multifunkciós keresztcsiga: 3 darab
GHD pad: 6 darab
Tartóállvány: 14 darab
Smith keret: 3 darab
Tolódzkodó/Húzodzkodó rásegítő keret: 3 darab
Súlyzórúd emelő: 3 darab
Ütközés csillapító gumilap súlyzókhoz: 45 darab
Ajánlatot az ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentációban előírt, vagy az azzal – a Közbeszerzési
dokumentációban szereplő műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékekre lehet tenni.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) 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: 2 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: 48220392

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

494

Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Drenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12358173242
Postai cím: Remény Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: info@drenco.hu
Telefon: +36 202999984
Internetcím(ek): (URL) www.aktivsport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. rész vonatkozásában a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2), valamint a 141. § (6) bekezdése alapján
történt, tekintettel az alábbiakra:
Az 1. rész vonatkozásában bejelentett szerződéses ár növekedés eredményeként az egyes termékek ár
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át (1. rész + 9,85 %).
Az 1. rész vonatkozásában a szerződéses ár növekedés összesített értéke nettó 4 323 600,-Ft.
Tekintettel arra, hogy az 1. részben Eladó Vevő által elismert módon az eredeti kiírási, műszaki
feltételeknek megfelelő, vagy annál Vevő számára kedvezőbb megajánlást tett, valamint a módosítást
gyártói termékmegszüntetés tette indokolttá, megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás aláírása az alábbiak szerint történt:
1. rész vonatkozásában 2022. június 21 -én
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdése alapján módosította.
Ajánlatkérő a Kbt. 141 .§ (4) bekezdés c) pontjára nem hivatkozik, ezért a módosítás szükségességét
indokoló körülmények előre nem Iáható jellegének magyarázata nem releváns.
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: 43896792 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 48220392 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13625/2022)
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: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malonovits József
Telefon: +36 99577523
E-mail: jmalonovits@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.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/EKR000919852022/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/EKR000919852022/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: jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások
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:
Sopron, VIG épület tető karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000919852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45261900-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sopron, VIG épület tető karbantartása
A tervezett építési munkák célja a tetőfedés műszaki és esztétikai megújítása, a faanyagvédelmi
szakvéleményben felsorolt szerkezeti elemek megerősítése, cseréje, kiváltása, kapcsolatok javítása,
szükséges védőkezelés elkészítése.
Jelen közbeszerzés tárgyát kizárólag a tető karbantartása képezi.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás
tekintetében a részekre történő ajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel
és a műszaki, minőségi szempontokkal.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sopron, VIG épület tető karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45261900-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. GYSEV Zrt. Vezérigazgatóság
épülete. (hrsz: 2869)
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő bitumenes zsindelyfedés bontása, bitumenes alátétlemezzel együtt, majd tetőfedés készítéseszálcement pala fedés 1267 m2. Meglévő fa fedélszerkezet (fedélszék) felújítási, megerősítési munkái
1287 m2. Kettős állókorcos fémlemez fedés készítése, festett alumínium lemez 264 m2. Horganyzott
köracél, földelés, villámvédelmi felfogó 350 m. Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint
munkaállvány 3760 m2. A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek a teljes mennyiség részletes
meghatározását lásd az árazatlan költségvetésben. A felújítás során az épület üzemszerű használatát
folyamatosan biztosítani kell, az esetleges korlátozásokat ütemezni és az érintettekkel előzetesen
egyeztetni szükséges. Lásd részletesen a Műszaki dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdése alapján, a műszaki leírásban, illetve a további dokumentumokban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Amennyiben
az ajánlattevő a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az
ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű
megajánlásának pontos anyag /termék/stb. megnevezését, és az ajánlatban az egyenértékűséget igazoló
dokumentumokat köteles becsatolni, tekintettel arra, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő
kötelezettsége. Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása érdekében Ajánlatevőtől kérheti gyártói
nyilatkozat benyújtását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 TÖBBLETJÓTÁLLÁS: 60 hónap jótálláson túl vállalt további jótállási idő mértéke
(0-36 hónap) 25
2 M.3. alkalmassági körben előírt szakember tetőszerkezet felújítási munkáinál ellátott felelős műszaki
vezetői többlettapasztalata ( maximum 2 db munka) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: AJÁNLATI ÁR (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100 2. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra került: 1.)
értékelési szempont (ajánlati ár) tekintetében: fordított arányosítás; 2.) értékelési szempont: a 60 hónap
jótálláson túl vállalt további jótállási idő mértéke (0-36 hónap) arányosítás; 3.) értékelési szempont:
M.3. alkalmassági körben előírt szakember tetőszerkezet felújítási munkáinál ellátott felelős műszaki
vezetői többlettapasztalata (maximum 2 db munka) arányosítás. 3. A Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint
az ajánlati elemek minimális elvárás és legkedvezőbb szintjei: 2.) értékelési szempont tekintetében:
legkedvezőtlenebb ajánlati érték: 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati érték: 36 hónap; 3.) értékelési szempont
tekintetében: legkedvezőtlenebb ajánlati érték: 0 db, legkedvezőbb ajánlati érték: 2 db. A módszerek és az
értékelési szempontrendszer részletes ismertetését a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
4. A II.2.7.) pontban megadott időtartam a szerződés szerinti munkák teljesítésének határidejét jelenti a
munkaterület átadásától számítva.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok az eljárás
során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban a bírálatot a Kbt.114/A. §-a
alapján (egy szakaszban) végzi. Ajánlattevőknek a kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján az ajánlattevő köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn jelen eljárásban meghatározott kizáró okok. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevő, alvállalkozó,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint
élhet az öntisztázás jogával.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1./
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem
szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti
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országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az SZ.1. alkalmassági követelményt és az igazolási módot a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1./ Ajánlatkérő az eljárásban
a bírálatot a Kbt.114/A. §-a alapján (egy szakaszban) végzi. Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető
adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell
benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján. Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65.§ (6); (11) bek., a Kbt. 69 § (11) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az eljárásban a bírálatot a Kbt. 114/A. §-a
alapján (egy szakaszban) végzi. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők
az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbiakban előírt részletes - igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
M.1. Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.r.21.§ (2) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. A
321/2015.(X.30.) Korm.r. 23. §-a alapján a referenciákat a 22.§(3)bek.szerint kell igazolni, azaz a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással. A referenciaigazolás minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye
- szerződést kötő másik fél részéről kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy
e-mail cím)
- az építési beruházás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,
- az építési beruházás mennyisége
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év,hónap,nap pontossággal)
- teljesítés helye (cím vagy helyrajzi szám pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő (AT) a referencia alapjául szolgáló szerződést közös AT-ként teljesítette,
úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit
teljesítette. Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért ép.beruházáson kívül további munkákat is
tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva bemutatni az ép. beruházás értékének
feltüntetésével. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített ép.beruházásra vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről
az ismertetett ép.beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő
az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015.(X.30.) Korm.r.21.§(2a)bek.a) pontjában foglaltaknak
megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett és öt éven belül befejezett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2.: és M.3.: Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.r.21.§ (2) bek. b) pontja alapján - elektronikus űrlapként
- nyújtsa be annak a szakembernek a megnevezését tartalmazó nyilatkozatot, akit be kíván vonni a
teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy ajánlattevő a szakembert mely pozícióra ajánlja
meg, továbbá a szakemberrel (szakértővel) jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakember
jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakemberek saját kezűleg

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

502

aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakemberek alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelése az alábbi módokon igazolható:
M.2: Ajánlattevő az ajánlat részeként nyújtsa be továbbá a szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát. A szakmai önéletrajzot úgy kell benyújtani, hogy abból a megállapítható legyen az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. Az önéletrajznak tartalmaznia kell minimálisan
a szakember személyi adatait (név, születési idő), valamint az adott szakember szakmai tapasztalatának
ismertetését. A szakmai tapasztalat ismertetése körében az önéletrajznak tartalmaznia kell a releváns
projektek ismertetését, a szakember által ellátott feladat/munkakör/tevékenység ismertetését, továbbá
a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap pontossággal). A szakember végzettségét vagy
képzettségét igazoló dokumentumot (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata – a szakember
saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz, rendelkezésre áll.
M.3.: 1. Amennyiben a szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.r.szerinti, magyarországi kamarai
nyilvántartásban (névjegyzék) szerepel, csatolni szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát
a kamarai nyilvántartásban szereplés tényéről és fel kell tüntetni a kamarai nyilvántartási számot,a
jogosultság érvényességét és az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, vagy
csatolni a jogosultság érvényességét igazoló kamarai határozat
egyszerű másolatát. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt.69.§(11)bek. alapján AK ellenőrzi. 2. Amennyiben
a szakember kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolni szükséges a szakember saját kezűleg
aláírt önéletrajzát és a képzettségét, illetve végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát. A
szakmai önéletrajzot úgy kell benyújtani, hogy abból a megállapítható legyen az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés. Az önéletrajznak tartalmaznia kell minimálisan a szakember
személyi adatait (név, születési idő), továbbá az adott szakember végzettségét, illetve képzettségét,
szakmai tapasztalatának ismertetését. A szakmai tapasztalat ismertetése körében az adott szakember által
a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. 11.§(1)-(2)bek-nek megfelelően hivatkozott feladat/munkakör/tevékenység
ismertetését továbbá a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal). Együttes
megfelelés a Kbt.65. § (6) bek.szerint. Kap. nyújtó szervezet igénybevétele: A Kbt.65.§(7)bek. alapján
az ajánlattételi felhívásban előírt alk.köv-nek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Folytatás a VI.3.9)
További információk pontban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
-M.1.1.:1 db legalább minimum 700 m2 tetőfedés szálcement palával munkára vonatkozó referenciával.
-M.1.2.: 1 db legalább minimum 700 m2 fedélszék felújítás munkára vonatkozó referenciával.
Az egyes alkalmassági követelménynek való megfelelést maximum 2 db referenciával lehet igazolni.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: olyan
bádogos szakemberrel, aki rendelkezik szakmai tapasztalattal állókorcos fémlemez fedés készítése
munkában.
M.3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
alábbi szakemberrel: legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
1. számú melléklet VI/1. része 2. pontja szerinti MV-É jelű szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá részt vett minimálisan kettő darab
tetőszerkezet felújítási munkában. Közös ajánlattevők ezen feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon
köteles igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bekezdés) Az M.3.: alkalmassági feltétel szerinti - a szerződés teljesítésében
részt vevő - szakember vonatkozásában ajánlatkérő előírja, hogy a szakembernek legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában rendelkezni kell a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) MVÉ jelű, felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és a jogosultságot a szerződés teljesítése során mindvégig
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fent kell tartani. Ajánlattevőnek- abban az esetben, ha a szakember nem rendelkezik kamarai tagsággalajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai
nyilvántartásba vételéről, valamint, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a
második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1. ; M.2. ; M.3. alkalmassági követelményeket és az igazolási
módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér a közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
szerződéstervezetben
meghatározottak szerint. Biztosítékok: Nyertes ajánlattevő köteles meghatározott mértékű biztosítékot
nyújtani, a Kivitelező teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényeinek (teljesítési biztosíték), és a
Kivitelező hibás teljesítéséből eredő igényeinek (jóteljesítési biztosíték) biztosítékaként. A teljesítési
biztosítékot (mint a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot)
legkésőbb a munkaterület átadás-átvételéig szükséges Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték
rendelkezésre nem bocsátása súlyos szerződésszegésnek minősül.
A teljesítési biztosíték mértéke a - tartalékkeret nélkül számított - nettó vállalkozói díj 5%-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítására legkésőbb a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjában a tartalékkeret nélkül meghatározott vállalkozói
díj nettó ellenértékét alapul vevő - Jóteljesítési biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A
jóteljesítési biztosíték mértéke: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a. Az előírt
biztosítékok nyertes ajánlattevő választása szerint nyújthatók a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott formákban, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint. Jótállási idő: nyertes ajánlattevő
vállalásának megfelelően, de legalább 60 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Tartalékkeret: Ajánlatkérő a szerződés a teljes nettó szerződéses ellenértékre számítva, azon felül 10%
tartalékkeretet biztosít.
Előleg: Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015 (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (2) bekezdése
szerint – Nyertes Ajánlattevő részére legfeljebb a kivitelezési munkák vállalkozási díja 10%-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a kivitelezési szerződéstervezetekben meghatározottak
szerint.
Kifizetés pénzneme: magyar forint. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1),(3); (6)-(7) és (10)-(11)
bekezdésében és a Ptk.6:130. § (1)-2) bek-ben, az Épköz 30. §-ban és 32/A. §-ban meghatározottak szerint
történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000919852022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései szerint.Az EKR r. 15. §
(2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1.) értékelési szempont: ajánlati ár tekintetében: fordított arányosítás; 2.) értékelési szempont:
további jótállási idő mértéke tekintetében: arányosítás; 3.) értékelési szempont: szakember szakmai
többlettapasztalata: arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása: Ez esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.kövt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Felhívjuk a figyelmet
a Kbt.65.§ (9) bek-ben foglaltakra. A kapacitást nyújtó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratra vonatkozó részletes előírások a KKD-ban. A Kbt. 114/
A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
1. Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§ (1) alapján Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokat (KKD)
bocsát
ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatot közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy
amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként
létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő
képviselőjének tekinti azt a személyt,aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel
ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, esetén a
Kbt.35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet
a Kbt. 41/A. §(5) bek-re.
5. 5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani különösen:
- Kbt.66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is benyújtandó), továbbá változásbejegyzési
eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat
- Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a
részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat -nemleges nyilatkozat is csatolandó)
– a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
szerződésben,
előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
6. Az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani. Szakmai ajánlat: árazott költségvetés.
7. AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében
AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az ajánlatban nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi
közbeszerzési eljárás tárgyát, EKR azonosító számát, továbbá pontosan hivatkozni kell az ilyen módon igazolni
kívánt kizáró ok vagy alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott dokumentumra.
8. Ajánlatkérő a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja az eljárás során.
9. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
10. A GYSEV Zrt. Vezérigazgatóság épülete működő, üzemelő épület, mely a Ajánlatkérő működése
szempontjából
kulcsfontosságú. Az épületben lévő funkciók nem állíthatóak le és nem helyezhetőek át. Jelentős porral, illetve
zajjal járó
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tevékenységek csak a napi munkaidő befejezését követően (16 órától) ill. munkaszüneti napon végezhető a
megfelelő védelmek kialakítását követően. Ezen tevékenységek csak előzetesen egyeztetett ütemterv alapján
végezhetők! A munkaterületet folyamatosan kell takarítani és tisztán tartani.
11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A találkozás időpontja és helyszíne: 2022. 07. 19. 9:00 óra, GYSEV Zrt. 9400
Sopron,
Mátyás király u. 19. porta.
12. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára, a szerződéstervezetben rögzített feltételeknek megfelelő
építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a szerződés szerinti kivitelezési munkákra. A
biztosítás a felelősségbiztosítási rész (II. fejezet) limitje legalább 30 millió Ft káronként és legalább 120 millió
Ft a tartamra vonatkozóan. A felelősségbiztosítás meglétének igazolása a szerződéskötés feltételét képezi. A
felelősségbiztosítás igazolásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek.
alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt
szerződést.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését: Ajánlatkérő az ajánlatok
értékelését követően végzi el a bírálatot a 114/A. § figyelembevételével.
16. FAKSZ: Görög Tibor (00303), helyettes: Tóth Anita (00927).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 | 2022.126

508

Jászszentandrás Község Önkormányzata (13682/2022)
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: Jászszentandrás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15409814216
Postai cím: Rákóczi Út 94
Város: Jászszentandrás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolláth Bálint
Telefon: +36 57446006
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 57446002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jaszszentandras.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636362022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636362022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

509

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/EKR000636362022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000636362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

510

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233330-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászszentandrás településen a Dózsa György utca, Járási iskola utca, Kertész utca, Petőfi Sándor utca és
Rózsa utca külterületi földutak zúzottkő útalappal történő kiépítése 4 részajánlattételi körben. A tervezett
útszakaszok jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk közlekedő járművek
döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálói.
1. rész körében a Dózsa György utca 506 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása 4,00 méter szélességben, összesen 2024 m2 felületen. Mindkét oldalon 0,75 méter széles
tömörített földpadka, egyoldalon 449 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése. Valamint a
Járási iskola utca 108 m hosszú belterületi és 2341 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal
történő ellátása összesen 7836,8 m2 felületen, mely a kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós
ívvel csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,20 méter szélességű egyenes
vonalvezetésű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1929 m hosszon
szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
2. rész körében a Kertész utca 1859 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása összesen 5945,6 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A
csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű, a tervezett zúzottkő
útalap 14 méter hosszon leszűkül 3,20 m-re, majd végig 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75
méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1671 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok
kiépítése.
3. rész körében a Petőfi Sándor utca 2446 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása összesen 7827,2 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A
csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. A tervezett útalap a
kezdő szelvénytől 1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel
folytatódik 14 m hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Teljes hosszában 3,20 méter szélességű.
Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1926 m hosszon szikkasztó jellegű
földmedrű árok kiépítése.
4. rész körében a Rózsa utca 42 m hosszú belterületi és 1557 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő
útalappal történő ellátása összesen 4988,8 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal
ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű,
a tervezett zúzottkő útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. Mindkét oldalon
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0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1322 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok
kiépítése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
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:
Dózsa György utca és Járási iskola utca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 039, 1067, 037 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dózsa György utca 506 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása 4,00 méter
szélességben, összesen 2024 m2 felületen. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka,
egyoldalon 449 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A Járási iskola utca 108 m hosszú belterületi és 2341 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal
történő ellátása összesen 7836,8 m2 felületen. A kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós ívvel
csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,20 méter szélességű egyenes
vonalvezetésű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1929 m hosszon
szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakaszok jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk
közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
Részletes feladatleírás, méret- és mennyiségkimutatás a műszaki tervdokumentációban.
(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 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 178
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.13) További információ
1) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint történik a II.2.5) pontban rögzített
értékelési szempontok és súlyszámok alapján. Valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb
megajánlás 10 pontot kap, a többi megajánlás arányosan kap kevesebb pontot. A ponthatárok közötti
pontszámok meghatározásának módja a „Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás, az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap)” és a „Vállalt többletjótállás ideje
(hónap)” értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési
pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként
összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összes pontszáma a legmagasabb. További részletek a
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
2) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata
(hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 60 hónap vagy annál kedvezőbb vállalásokra, a „Vállalt
többletjótállás ideje (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 24 hónap vagy annál kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja. Minimum érték valamennyi felsorolt értékelési
szempont esetében 0.
3) A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átvételétől számítandó. A teljesítési határidőbe
a műszaki átadás-átvétel időtartama beszámít. A teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (előteljesítés)
lehetőségét az ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza.
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II.2.1) Elnevezés:
Kertész utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 015 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kertész utca 1859 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 5945,6
m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt
aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű, a tervezett zúzottkő útalap 14 méter hosszon
leszűkül 3,20 m-re, majd végig 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített
földpadka, egyoldalon 1671 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő
járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
Részletes feladatleírás, méret- és mennyiségkimutatás a műszaki tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 178
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.13) További információ
1) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint történik a II.2.5) pontban rögzített
értékelési szempontok és súlyszámok alapján. Valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb
megajánlás 10 pontot kap, a többi megajánlás arányosan kap kevesebb pontot. A ponthatárok közötti
pontszámok meghatározásának módja a „Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás, az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap)” és a „Vállalt többletjótállás ideje
(hónap)” értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési
pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként
összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összes pontszáma a legmagasabb. További részletek a
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
2) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata
(hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 60 hónap vagy annál kedvezőbb vállalásokra, a „Vállalt
többletjótállás ideje (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 24 hónap vagy annál kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja. Minimum érték valamennyi felsorolt értékelési
szempont esetében 0.
3) A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átvételétől számítandó. A teljesítési határidőbe
a műszaki átadás-átvétel időtartama beszámít. A teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (előteljesítés)
lehetőségét az ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza.
II.2.1) Elnevezés:
Petőfi Sándor utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8
45233330-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 041 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petőfi Sándor utca 2446 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen
7827,2 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a
hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől
1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel folytatódik 14 m
hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Teljes hosszában 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon
0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1926 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok
kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
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A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő
járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
Részletes feladatleírás, méret- és mennyiségkimutatás a műszaki tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 178
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.13) További információ
1) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint történik a II.2.5) pontban rögzített
értékelési szempontok és súlyszámok alapján. Valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb
megajánlás 10 pontot kap, a többi megajánlás arányosan kap kevesebb pontot. A ponthatárok közötti
pontszámok meghatározásának módja a „Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás, az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap)” és a „Vállalt többletjótállás ideje
(hónap)” értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési
pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként
összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összes pontszáma a legmagasabb. További részletek a
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
2) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata
(hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 60 hónap vagy annál kedvezőbb vállalásokra, a „Vállalt
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többletjótállás ideje (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 24 hónap vagy annál kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja. Minimum érték valamennyi felsorolt értékelési
szempont esetében 0.
3) A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átvételétől számítandó. A teljesítési határidőbe
a műszaki átadás-átvétel időtartama beszámít. A teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (előteljesítés)
lehetőségét az ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza.
II.2.1) Elnevezés:
Rózsa utca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8

45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 796 és 06 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Rózsa utca 42 m hosszú belterületi és 1557 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása összesen 4988,8 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A
csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű, a tervezett zúzottkő
útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. Mindkét oldalon 0,75 méter széles
tömörített földpadka, egyoldalon 1322 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő
járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
Részletes feladatleírás, méret- és mennyiségkimutatás a műszaki tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 178
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.13) További információ
1) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint történik a II.2.5) pontban rögzített
értékelési szempontok és súlyszámok alapján. Valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb
megajánlás 10 pontot kap, a többi megajánlás arányosan kap kevesebb pontot. A ponthatárok közötti
pontszámok meghatározásának módja a „Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás, az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap)” és a „Vállalt többletjótállás ideje
(hónap)” értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési
pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként
összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összes pontszáma a legmagasabb. További részletek a
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
2) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-KÉ szakember többlettapasztalata
(hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 60 hónap vagy annál kedvezőbb vállalásokra, a „Vállalt
többletjótállás ideje (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 24 hónap vagy annál kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja. Minimum érték valamennyi felsorolt értékelési
szempont esetében 0.
3) A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átvételétől számítandó. A teljesítési határidőbe
a műszaki átadás-átvétel időtartama beszámít. A teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (előteljesítés)
lehetőségét az ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza.
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 körében irányadó előírások:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró okok
az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész körében irányadó előírások:
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint végzi el, erre tekintettel előírja, hogy a kizáró okok
tekintetében az előírt igazolásokat az ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában előírt kizáró ok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.
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Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az
előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése
szerint az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett
cselekménynek a részletes leírását tartalmazó nyilatkozatát.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1b) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az
ajánlatához csatolnia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat tartalmazó
nyilatkozatát.
Ajánlattevő, alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban
meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Amennyiben valamely gazdasági szereplővel szemben az eljárást megindító felhívásban előírt
valamely kizáró ok fennáll, de azt a Kbt. 64. §-a szerint öntisztázás keretében eredményesen tisztázta és
megbízhatóságáról a Közbeszerzési Hatóság vagy a bíróság Kbt. 64. § (1) bekezdése szerinti határozatot
hozott, úgy az ajánlatban az ajánlattevőnek erről nyilatkoznia kell, egyben benyújtandó a Közbeszerzési
Hatóság vagy a bíróság Kbt. 64. § (1) bekezdés szerinti határozata.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8)
bekezdése.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése, 69. § (2)–(9) bekezdése, valamint a 114. § (2) bekezdése nem alkalmazandó. A
Kbt. 69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában
kell nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmassági követelményt egyik rész esetében sem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1)
bekezdésére tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt egyik rész
esetében sem ír elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt egyik rész esetében sem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére
tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt egyik rész esetében sem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát valamennyi rész esetében
a Kbt. 114/A. § szerint végzi el, erre tekintettel valamennyi rész körében előírja, hogy az ajánlattevő
a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, igazolásokat már az
ajánlatában nyújtsa be az alábbiak szerint:
M1)
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, 23. §-a,
22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott referenciaigazolást legalább az alábbi
tartalommal:
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- megrendelő neve, címe, a megrendelő képviseletében a referenciát igazoló személy neve és
elérhetősége;
- megrendelést teljesítő (a referenciával rendelkező) megnevezése;
- referenciamunka megnevezése, az építési beruházás tárgya, mennyisége, ezen belül kifejezetten az
útépítés és/vagy útalap építés és/vagy útfelújítás mennyisége m2 felületben;
- szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap);
- teljesítés helye;
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a
referenciaigazolásnak az erre vonatkozó nyilatkozatokat is tartalmaznia kell.
M2)
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
a) bemutatását tartalmazó nyilatkozatot;
b) kamarai adatait tartalmazó nyilatkozatot;
c) szakmai tapasztalatát igazoló önéletrajzát;
d) végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumot (iskolai oklevél);
e) rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A szakember kamarai adatait tartalmazó nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, ha a megjelölt
szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint az ajánlatkérő által
meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ez esetben a szakember végzettségét,
képzettségét igazoló dokumentum csatolása nem szükséges, azt az érvényes jogosultság igazolja. A
névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint.
A szakember alkalmasságot alátámasztó szakmai tapasztalatát év, hónap bontásban szükséges megadni
az önéletrajzban. Az időben párhuzamos gyakorlati idők esetében az adott hónap(ok) csak egyszer
vehető(k) figyelembe.
Az M1)–M2) pontra irányadó közös szabályok:
Az igazolás körében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti előírást nem tesz.
Irányadó a Kbt. 69. § (11)-(13) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8)
bekezdése, 21/A. §-a, és 24. § (2) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint az 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 szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatban
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, az ajánlatban benyújtandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatok. A Kbt. 67. § (1) bekezdése, 69. § (2)–(9) bekezdése, valamint a 114. § (2) bekezdése
nem alkalmazandó.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított öt évben rendelkezik
a) az 1. rész eseténbe összesen legalább 7.000 m2 felületű,
b) a 2. rész esetében összesen legalább 4.200 m2 felületű,
c) a 3. rész esetében összesen legalább 5.500 m2 felületű,
d) a 4. rész esetében összesen legalább 3.500 m2 felületű
útépítésre és/vagy útalap építésre és/vagy útfelújításra vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,
a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
A referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető. Egy referencia munka több rész esetében is
bemutatható az alkalmasság igazolására.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a referenciamunkaként a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül
megkezdett építési beruházás vehető figyelembe.
Jelen alkalmassági követelmény körében az út fogalma alatt az alábbi értendő: a közúti járművek
közlekedésére szolgáló terület.
M2)
Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére valamennyi rész esetében, ha rendelkezik a teljesítésbe
bevonni kívánt 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr.) szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Kr.
1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész D) pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és a Kr. szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, a Kr. 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal,
vagy érvényes, a Kr. szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
az M2) pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megjelölt szakember MV-KÉ kategóriájú
(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodjon és a
nyilvántartásban való szereplés a szerződés teljes időtartama alatt biztosított legyen. A nyilvántartásba
vétel elmaradását az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és ennek megfelelően jár
el.
Egy szakember több rész körében is bemutatható az alkalmassági követelmény teljesítésére.
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 rész körében irányadó előírások:
1) Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél olyan okból, amelyért felelős a szerződésben rögzített részteljesítési vagy végteljesítési határidőt
túllépi, késedelmi kötbért tartozik fizetni az ajánlatkérő részére. A késedelmi kötbér alapja a szerződésben
foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás. Mértéke megkezdett naptári naponként a kötbéralap 1%-a.
Maximuma a kötbéralap 15%-a.
2) Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján amennyiben a szerződés szerinti teljesítés
olyan okból, amelyért a nyertes ajánlatevőként szerződő fél felelős ellehetetlenül, továbbá a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén
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az ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződésben foglalt teljes
nettó ellenszolgáltatás. Mértéke a kötbéralap 20%-a.
3) Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján amennyiben a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél az ajánlatában bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt MV-KÉ felelős műszaki vezető
szakember bevonásának a szerződésben rögzített feltételeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, hibás
teljesítési kötbért tartozik fizetni az ajánlatkérő részére. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződésben
foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás. Mértéke a kötbéralap 15%-a.
4) Jótállás: A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a zúzottkő útalap vonatkozásában a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél részére a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásától
számított 12 hónapos időtartamra jótállás vállalási kötelezettséget köt ki. Ajánlattevő a kötelezően előírt
12 hónapon túl többletjótállást vállalhat, melyet az ajánlatkérő az értékelés körében értékel.
5) Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki a szerződés szerinti áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben. A biztosítékot a nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell
bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében, és azt a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásának időpontjáig megszakítás nélkül biztosítania kell.
6) Jótállási biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállási idő teljes időtartamára jótállási biztosítékot köt ki a
szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben. A biztosítékot
a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig az ajánlatkérő
rendelkezésére kell bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében. A Kbt.
134. § (7) bekezdése szerinti formát az ajánlatkérő nem alkalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész körében irányadó előírások:
1) Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt áfa nélkül számított
teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja
a nyertes ajánlattevőnek. Előleg igénybevétele nem kötelező, továbbá a nyertes ajánlattevő jogosult
alacsonyabb összegű előleg igénylésére is. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes
ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján ajánlatkérő az
előleget a nyertes ajánlattevő kérésére, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
fizeti ki. Az előleggel való elszámolás a részszámlában történik.
2) Számlázás: Az ajánlatkérő a teljesítés során egy részszámla (ide nem értve az előlegszámlát) és egy
végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő
megvalósult teljesítés esetén nyújtandó be. A részszámla benyújtását az ajánlatkérő kötelezően előírja,
tekintettel a II.2.12) pont szerinti projekt pénzügyi elszámolására. A részszámla összegét az ajánlatkérő
által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni,
úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja
meg. A végszámla a fennmaradó nettó szerződéses érték összegéről a közbeszerzés tárgya szerinti
feladatok teljeskörű, hiánytalan teljesítését és az eredményes műszaki átadás-átvételt követően, az
ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújtható be.
3) A számla (részszámla) kifizetése: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót nem
vesz igénybe, az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel, banki átutalással történik.
Alvállalkozó igénybevétele esetén az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a Kbt. 135. § (3)
bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/
A. § szerint, banki átutalással történik.
4) Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
5) Az ellenszolgáltatás teljesítésére a fentieken túl irányadó a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése is.
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6) A számla benyújtására és a teljesítésre irányadó jogszabályok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet;
- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
7) Ajánlatkérő jelen eljárás során tartalékkeretet nem határoz meg.
8) Számlázásra irányadó a Kbt. 27/A. § előírása.
9) Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
10) Pénzügyi fedezet forrása a II.2.12) pont szerinti projekt és az ajánlatkérő saját forrása. Támogatás
intenzitása 95%.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
1) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét valamennyi rész esetében kizárja.
2) A nyertes közös ajánlattevők az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 8/A. § alapján az ajánlatkérőt terhelő statisztikai adatszolgáltatás teljesítése
érdekében kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses
ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/15 (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: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000636362022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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.
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Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 HUF (valamennyi rész esetében, részenként)
A befizetés helye: Számlavezető: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11745114-15409814
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén teljesíthető az ajánlattételi határidő
lejártáig.
Igazolás:
a) fizetési számlára történő befizetés vagy átutalás teljesüléséről szóló igazolás egyszerű másolata;
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást
igazoló dokumentum elektronikus okirat formájában;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus
okirat formájában.
Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az elektronikus okirat feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A biztosíték szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan
tartalmaznia kell.
A fizetési számlára befizetéssel vagy átutalással teljesített biztosíték esetén az ajánlatkérő kamatot nem
fizet.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint az egyes részek II.2.13) pont 1) és 2) alpontjában és a
dokumentációban rögzített módszerrel.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi rész körében irányadó előírások:
1) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Eredménytelen az eljárás azon része, mely körében
az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján újabb
hiánypótlás elrendelését nem zárja ki és nem korlátozza.
3) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
4) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó.
5) Az ajánlatban az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetében valamennyi tag, az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában benyújtandó
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

525

2006. évi V. törvény szerint változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Ha igen, úgy csatolni kell az illetékes
cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentum másolatát.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy a nyertes visszalépése
esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt
az írásbeli összegezésben megjelölte.
7) Az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumokban valamennyi határidő közép-európai
helyi idő (CET) szerint értendő. Irányadó idő: EKR szerver idő.
8) A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras építési szerződés kivitelezési munkákra. Ajánlatkérő
részenként hirdet eredményt és részenként köt szerződést.
9) A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi követelmények szerint: A biztosításnak ki kell terjednie
valamennyi, a kivitelezésben szerződésszerűen részt vevő vállalkozóra és alvállalkozóra. Biztosítási összeg
legalább 30 millió forint/év és 10 millió forint/kár, önrészesedés káronként legfeljebb 10%, minimum értéke
legfeljebb 150.000 forint/káresemény. Nyertes ajánlattevő a munka megkezdésétől a munka átadásáig köteles
fenntartani a biztosítást és a kivitelezési szerződés releváns módosításait köteles a biztosítási szerződésen
átvezetni. A biztosítási kötvény eredeti példányát a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig be
kell mutatnia, másolati példányát be kell nyújtania. Ennek elmulasztását vagy megtagadását az ajánlatkérő az
ajánlattevő Kbt. 131. § (3) bekezdése szerinti visszalépésnek minősíti. A biztosításkötési kötelezettség vállalásáról
az ajánlatban nyilatkozni kell. Ha egy ajánlattevő több rész esetében kerül nyertesként megjelölésre, elegendő
egy darab, összesen a fenti összegeknek megfelelő biztosítás megléte, ajánlatkérő nem követeli meg részenként
külön-külön biztosítás megkötését vagy az előírt összegek többszörözését.
10) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
11) Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdésében előírtakat megfelelően teljesíthesse
a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtása tekintetében ésszerű időnek az ajánlattételi határidőt
megelőző ötödik napot (amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt megelőző utolsó munkanapot)
tekinti, erre tekintettel, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet ezen határidőnél később nyújtják be, a
kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem köteles megadni. Ajánlatkérő kéri a kiegészítő tájékoztatás kéréseket
szerkeszthető formátumban is megküldeni.
12) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Krisztián; lajstromszám: 00048
13) Az eljárás a Kbt. 33. § (1) bekezdése szerint nem fenntartott.
14) A III.1.3. pont M1) és M2) alpontok szerinti alkalmassági feltételek és előírt igazolási módok a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban kerültek megállapításra.
15) Az ajánlat tartalmi és formai követelményeire, benyújtására a felhívás mellett a közbeszerzési dokumentumok
előírásai is irányadók. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési
dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. Ajánlatkérő e tekintetében
felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján az eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben
(2021. év) egymilliárd forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők
számára, akik teljesítésükhöz kizárólag a jelen feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe,
és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételét az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
portálján (https://e-beszamolo.im.gov.hu/) közzétett és nyilvánosan elérhető beszámolóikból ellenőrzi a Kbt. 69.
§ (11) bekezdésére tekintettel. Amennyiben valamely gazdasági szereplő releváns beszámolója a honlapon nem
érhető el, úgy nyilatkozatot kell benyújtania az előző évi általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről.
Ajánlattevőnek az ajánlattételkor még nem ismert alvállalkozókra vonatkozóan nyilatkoznia kell arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez kizárólag a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltételnek megfelelő alvállalkozót vesz
igénybe. Részletek a dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/06/30 (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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Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (13811/2022)
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: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731003213
Postai cím: Móricz Zsigmond Út 126
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Adorján András
Telefon: +36 26383014
E-mail: polgarmester@leanyfalu.hu
Fax: +36 26383363
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.leanyfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.leanyfalu.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/EKR000750842022/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/EKR000750842022/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:
Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000750842022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

529

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ciri – Piciri Bölcsőde építése
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) a Leányfalu, 1586/7
helyrajzi számú építési telek területén egy kétcsoportos bölcsőde építését tervezi. A 6 db nyeregtetős
épületegységet és a félintenzív, zöldtetős összekötő közlekedő, illetve közösségi teret tartalmazó
építmény függőleges teherhordószerkezetei falazott blokktéglából, födémei monolit vasbetonból
készül. A 42,41m x 24,46m alapterületen elhelyezkedő, egyszintes épület alapozását monolit vasbeton
lemezalappal tervezzük megoldani.
Az épület alapterülete 548,3 m2. (Földszinti hasznos alapterület: 502,0 m2, tetőtéri hasznos alapterület:
46,3 m2)
Főbb munkarészek:
Építészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületvillamosság-elektromos munkák
Épületvillamosság-tűzjelző munkák
Épületvillamosság-behatolásjelző munkák
Kertépítészeti munkák
Közlekedési munkák
Akadálymentesítési munkák
Alap építési munkák mellett opcionális tételek: kocsibeálló lefedés, árnyékoló, utcai kerítés
Az opcionális tételeket az építész költségvetés 3. munkalapja tartalmazza.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt jogosult az opciós tételek lehívására, megrendelésére, az
ajánlatban rögzített díjazás ellenében. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételek megrendelésére, arra a
fedezettül függően kerül vagy nem kerül sor.
Ajánlatkérő az építési beruházást a VEKOP-6.1.1-21-2021-00023 azonosítószámú nyertes pályázat által
biztosított támogatásból valósítja meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció
műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő
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termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség
érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Az építési beruházás építési engedélyköteles, az építési engedély és a kiviteli terv valamennyi
rendelkezését be kell tartani a kivitelezés során. Az építési engedély beszerzése folyamatban van.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgya egy helyrajzi számon elhelyezkedő
épület kivitelezése a szükséges szakipari munkálatokkal.
A szükséges munkálatok összefüggenek egymással, egymásra épülnek. A munkák sem fizikailag, sem
időben nem szakaszolhatók észszerűen, nem beszélve az organizációs és felelősségi szabályokról.
Nem biztosítható olyan részajánlattételi lehetőség, mely a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető
lenne. A feladatok elvégzése során a technológiai sorrend betartandó. Részajánlat biztosítása esetén
adott esetben előfordulhat, hogy az egyes részfeladatokat több kivitelező végzi, és felborul a technológiai
sorrend. Ez hátrányos lenne Ajánlatkérő számára, hiszen az organizációs nehézségeken túl szakszerűtlen
kivitelezést is eredményezne, ellehetetlenítve a garanciális jogosultságok érvényesítését is.
Tárgyi eljárásban tehát a részajánlattétel észszerűen nem biztosítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262500-6

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45350000-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 153., 1586/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) a Leányfalu, 1586/7
helyrajzi számú építési telek területén egy kétcsoportos bölcsőde építését tervezi. A 6 db nyeregtetős
épületegységet és a félintenzív, zöldtetős összekötő közlekedő, illetve közösségi teret tartalmazó
építmény függőleges teherhordószerkezetei falazott blokktéglából, födémei monolit vasbetonból
készül. A 42,41m x 24,46m alapterületen elhelyezkedő, egyszintes épület alapozását monolit vasbeton
lemezalappal tervezzük megoldani.
Az épület alapterülete 548,3 m2. (Földszinti hasznos alapterület: 502,0 m2, tetőtéri hasznos alapterület:
46,3 m2)
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Főbb munkarészek:
Építészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületvillamosság-elektromos munkák
Épületvillamosság-tűzjelző munkák
Épületvillamosság-behatolásjelző munkák
Kertépítészeti munkák
Közlekedési munkák
Akadálymentesítési munkák
Alap építési munkák mellett opcionális tételek: kocsibeálló lefedés, árnyékoló, utcai kerítés
Az opcionális tételeket az építész költségvetés 3. munkalapja tartalmazza.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt jogosult az opciós tételek lehívására, megrendelésére, az
ajánlatban rögzített díjazás ellenében. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételek megrendelésére, arra a
fedezettül függően kerül vagy nem kerül sor.
Ajánlatkérő az építési beruházást a VEKOP-6.1.1-21-2021-00023 azonosítószámú nyertes pályázat által
biztosított támogatásból valósítja meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció
műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő
termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség
érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Az építési beruházás építési engedélyköteles, az építési engedély és a kiviteli terv valamennyi
rendelkezését be kell tartani a kivitelezés során. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (0-24 hónap között kerül értékelésre) 15
2 M/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember előírtakon felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között
kerül értékelésre) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban) / 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: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Alap építési munkák mellett opcionális tételek: kocsibeálló lefedés, árnyékoló, utcai kerítés
Az opcionális tételeket az építész költségvetés 3. munkalapja tartalmazza.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt jogosult az opciós tételek lehívására, megrendelésére, az
ajánlatban rögzített díjazás ellenében. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételek megrendelésére, arra a
fedezettül függően kerül vagy nem kerül sor.
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-6.1.1-21-2021-00023
II.2.13) További információ
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák építési engedély kötelesek, ezért az ellenszolgáltatás teljesítése
során a fordított áfafizetés szabályai irányadók. Ajánlatkérő a közbeszerzést feltételes közbeszerzésként
folytatja le, a szerződés akkor és azzal a feltétellel lép hatályba, hogy Ajánlatkérő a szükséges anyagi
fedezettel pályázati támogatásból, és / vagy egyéb forrásból maradéktalanul rendelkezik. A projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2023.03.31. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától indul.
Ár szempont és súlyszámok részletesen:
Alap beruházás nettó ajánlati ára / 65
Opcionális tételek nettó ajánlati ára / 5
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő
kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a fenti kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. §a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya
alá.
Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1)- (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek 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 szükséges csatolni.
Előbbi nyilatkozatok mintáját az EKR tartalmazza, azok kitöltése és benyújtása elegendő az ajánlattételhez.
Az adatbázisok tartalmát Ajánlatkérő ellenőrzi. A kapacitást nyújtó szervezeteknek, alvállalkozóknak nem
szükséges igazolást, nyilatkozatot benyújtani.
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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. 64. §-a szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott
kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő,
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 benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők, illetve a teljesítésben részt vevő
alvállalkozók mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a
szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az
előbbi követelménynek való meg nem felelés ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. A névjegyzékben szereplés
tényét a legkedvezőbb ajánlattevő(k) esetén Ajánlatkérő a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi. 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 tényét
ajánlattevőnek igazolnia kell.
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 alkalmassági feltételeknek való megfelelésről az
ajánlatban elegendő csak nyilatkozni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására az igazolás módja a
következő:
M/1 Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettségét, illetve végzettségét, szakmai
tapasztalatát.
Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő csatolja a
szakember által saját kezűleg aláírt, keltezést is tartalmazó szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen
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megállapítható a szakember jelenlegi munkáltatója; továbbá az előírt és többlet szakmai tapasztalat
mértéke.
Ajánlatkérő az időben párhuzamosan szerzett tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.
Csatolandó továbbá
- a szakember releváns képzettségét, végzettségét igazoló dokumentum(ok), valamint
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (szándéknyilatkozat), amelyben a megnevezett
szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
közreműködik az ajánlatban szereplő beosztásban, és a közreműködését semmi sem akadályozza.
M/2 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60
hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházások
ismertetése és igazolása a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolás minimális tartalma:
- teljesítés ideje (-tól-ig, év/hó/nap),
- teljesítés helye,
- szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a részéről információt adó személy neve és elérhetősége,
- elvégzett munkák tárgyának és mennyiségének felsorolása (olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos
megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
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.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a
Kbt. 65. § (6) – (9) bekezdések szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges okleveles építészmérnök / építőmérnök és 3 év, vagy építészmérnök / építőmérnök és 5 év, a
Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti, illetve más egyenértékű végzettséget, illetve
egyenértékű jogosultságot is elfogad.
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M/2 Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
öt évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett legalább
300 m2 alapterületű új épület építése, és / vagy legalább 300 m2 alapterületű meglévő épület építész és /
vagy elektromos és / vagy gépész szakágakra kiterjedő felújítás tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmasság több
szerződésből származó munkával is igazolható.
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 nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő napi kötbér a késedelem minden
megkezdett napja után, legfeljebb 30 nap időtartamig.
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés olyan okból kifolyólag szűnik meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő
felelős, Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20
%-a.
Jótállás: 36 hónap. A vállalt többlet (0-24 hónap között) értékelési szempontot képez.
Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj
nettó összegének 5 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt módokon nyújtható, legkésőbb a
szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül.
Jótállási biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj nettó
összegének 5 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt módokon nyújtható, legkésőbb az
átadás-átvételt követő 15 napon belül.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős
a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő
hivatkozással nem követelhető. A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése kizárja a szavatossági igények érvényesítését a
hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett, így Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért nem
ír elő.
A kötbérek vonatkozásában rögzített „nap” alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.
A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a vállalt vállalkozói átalánydíj nettó összegének 5 %-a mértékű előleget biztosít, mely a
végszámlából kerül levonásra. Ajánlatkérő nem kér előleg visszafizetési biztosítékot.
A teljesítés során 5 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően.
Részszámla 15-30-45-60-80 %-os készültségnél, végszámla 100 %-os készültségnél nyújtható be az
ellenszolgáltatás arányos részéről. Amennyiben az opcionális tételek megrendelésre kerülnek, úgy azok
ellenértéke a végszámlában kerül érvényesítésre.
Az adott számla ellenértékét Ajánlatkérő utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1), (5)-(7) és a 2013. évi V. tv. (Ptk.)
6:130. § (1)-(2) szerint, átutalással. A számlák fizetési határideje 30 nap, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A §
(1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Egyebekben a fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását a nyertes ajánlattevőktől.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (5) szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Szerződés akkor és
azzal a feltétellel lép hatályba, hogy Ajánlatkérő a szükséges anyagi fedezettel pályázati támogatásból, és /
vagy egyéb forrásból maradéktalanul rendelkezik. Amennyiben ennek feltételei a szerződéskötést követő
5 (öt) hónapon belül nem állnak be, felek a vállalkozási szerződést felbontják, a kötelemtől szabadulnak.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
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Ajánlati ár szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatójának 1. melléklet A.1.aa) pontja
szerinti fordított arányosítás, a szakmai értékelési szempontok esetén az Útmutató 1. melléklet A.1.ab)
pontja szerinti egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Az M/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember többlettapasztalatára
vonatkozó értékelési szemponthoz az ajánlatban csatolni kell az értékelésre bemutatandó szakember aláírással és
keltezéssel ellátott részletes szakmai önéletrajzát, melyben feltüntetésre kerül a jelenlegi munkáltató személye,
valamint a korábbi szakmai tapasztalat (teljesített feladatok megjelölése, azok kezdési- és befejezési időpontja év /
hó részletességgel).
2.) Az értékelési szempontokra bemutatott szakembereket az ajánlatban név szerint meg kell jelölni, ennek
hiánypótlására nincsen lehetőség (Kbt. 71. § (8) b) pont).
3.) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy
aláírás-mintája.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6)). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
5.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést),
mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a
feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is
tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak.
A közös ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) 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.
6.) Az idegen nyelvű iratokat szöveghű magyar fordításban is csatolni kell.
7.) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15 napon belül,
valamint a válallkozási szerződés hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás
tárgyát képező kivitelezési munkákra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás
minimális összege legalább 100 millió forint káreseményenként és legalább 200 millió forint évente.
8.) A felhívásban szereplő valamennyi alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
9.) Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság alapítását a közös ajánlattevők részére.
12.) Ajánlatkérő 2022. július 8. napján 10.00 órától helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a kivitelezés helyszínén.
13.) Eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Nedwed Mária (00103)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (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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Őrtilos Község Önkormányzata (13711/2022)
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: Őrtilos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15398453114
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Őrtilos
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8854
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Zoltán
Telefon: +36 307381512
E-mail: ko@ko.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ortilos.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/EKR000769992022/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/EKR000769992022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kerékpárforgalmi út kialakítása Őrtilos térségében
Hivatkozási szám: EKR000769992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

542

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárforgalmi út kialakítása Őrtilos térségében.
II.1.5) Becsült érték:
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): Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem
biztosítja, mivel egyrészt az eljárás tárgyát képező beruházás egy földrajzi terúleten valósul
meg, azaz a munkák műszaki egységet képeznek, egy munkaterületet lehet kialakítani, másrészt
fennállna a kockázat részekre bontás esetén, hogy a szerződés teljesítése lehetetlen, vagy
technikailag bonyolult lenne, illetve az egy részre tórténő kiírás mellőzése esetén magasabb
ajánlati ár mellett vállalnák az ajánlattevők a munkák elvégzését, továbbá, az egyes
részeket elnyerő kúlónbóző szerződő felek koordinálása, egyúttműkódése veszélyeztetheti
az egyes szerződések megfelelő teljesítését. Továbbá, az ajánlatkérőre a részekre bontás
gazdaságossági, kóltséghatékonysági és a kózbeszerzési eljárás eredményessége
tekintetében is hátrányos lehet, valamint, az azonos helyszínre tekintettel - a személyi és
tárgyi feltételek biztosításának kónnyítése miatt - a nyertes ajánlattevőnek a munkák
lefolytatásának megszervezése miatt is indokolt az egy részre tórténő ajánlattétel előírása.
AK előadja továbbá, hogy a hrszek egymás melletti hrszek, azok egybefüggnek. Amennyiben az eljárást
részajánlati körökre osztja AK, abban az esetben az egyes részajánlati körök nyertes Vállalkozói egymás
munkaterületén járnának át, mivel nem biztosítható a keskeny felvonulási szakaszon több nyomvonal, sőt
a tehergépjárművek egymást sem tudják kikerülni, tekintettel arra, hogy az út két oldalán házak/árkok,
erdős területek, természetvédelmi területek, Natura 2000-es védett területek vannak. Több vállalkozó
munkavégzése esetén a fenti indokokra tekintettel a szerződés teljesítése alatt a felmerülő garanciális
és jótállási kérdések során vitás helyzeteket eredményezhet. A a felvonulási terület méretei nem teszik
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lehetővé, hogy esetlegesen 2-3 különböző vállalkozó vonuljon fel azonos nyomvonalat használva.
Részletesen lsd.VI.3.9) További információk
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárforgalmi út kialakítása Őrtilos térségében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45221110-6

További tárgyak:

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

45233221-4
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Őrtilos, HRSZ: 0396, 0397, 0427/1, 0428, 0429, 5156/2, 5156/3, 5156/4,
5156/5, 5159, 5174, 5175, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 0398/1, 0398/2, 0398/3, 0398/4, 0423, 0424,
0425, 5040, 5041, 5102, 5112, 5114, 5115, 5116, 5117, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131,
5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5154, 5155, 5156/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
S1 szakasz:
A Zala megyei szakaszhoz a Visszafolyó patakon átvezető új kerékpáros híddal csatlakozva indul a
tervezett kerékpárút, majd vegyes használatú út a pataktól DK-i irányban húzódó zúzottköves útig.
A tervezési szakasz a 8+600 km. szelvénytől, a Visszafolyó pataktól a 9+138.39 km. szelvényig tart. Új
kerékpáros hidat kell építeni a 8+606.50 km. szelvényben, amelynek szabad nyílása 6.00 m. A szelvényezés
szerinti bal oldalon 1.40 m magas kerékpáros 3 soros acélkorlátot kell építeni 151 m hosszon. Ezen szakasz
közepén a jobb oldalon egy meredek partfal található, így a legszűkebb helyen 18 m hosszon gabion
támfalat kell kialakítani a Mintakeresztszelvények alapján. A gabion támfalat két sorban kell kialakítani,
az alsó mérete 1x1x0.5 m, a felső mérete pedig 1x0.5x0.5 m legyen. Az egész szakaszon 50 m-enként
kerékpáros nyom piktogramot kell felfesteni mindkét irányban. A 8+941.20 km szelvényben kétoldali
fényvisszaverő csíkkal ellátott forgalomcsillapító korlátot kell elhelyezni. Csapadékvíz elvezetés, átereszek
megépítését, valamint egy 15 m hosszú, 2.50 m széles kitérő építése tervezett a 9+075 km szelvénynél.
Kétirányú kerékpárút: Tervezett burkolatszélesség: 2.55 m, Tervezett koronaszélesség: 3.55 m, Tervezett
hossz: 341.20 m
Vegyes használatú út: Tervezett burkolatszélesség: 3.50 m, Tervezett koronaszélesség: 4.50 m, Tervezett
hossz: 197.19 m
S2 szakasz:
Tervezett vegyes használatú út a meglévő zúzottköves úttól D-i irányba a meglévő földút nyomvonalán.
Vegyes használatú út: Tervezett burkolatszélesség: 3.50 m, Tervezett koronaszélesség: 4.50 m, Tervezett
hossz: 899.86 m. Az egész szakaszon 50 m-enként kerékpáros nyom piktogramot kell felfesteni mindkét
irányban. 15 m hosszú, 2.50 m széles kitérőt terveztünk a 9+300, 9+575, 9+750, 9+875 km szelvényeknél.
Csapadékvíz elvezetés, átereszek megépítése tervek szerint.
A tervezési szakasz a 9+200 km. szelvénytől a 10+099.86 km. szelvényig tart.
S3 szakasz:
Tervezett vegyes használatú út a meglévő turista ösvényen É-D-i irányba. A szelvényezés szerinti jobb
oldalon H2 feltartóztatási fokozatú acél védőkorlátot kell kialakítani 275 fm hosszon. A nyomvonal öt
szakaszán - tekintettel arra, hogy a vegyes használatú út egy forgalmi sáv szélességű - 15 m hosszú, 2.50
m széles kitérőket terveztünk be. Csapadékvíz elvezetés, átereszek megépítése, K szegély építése tervek
szerint.
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Vegyes használatú út: Tervezett burkolatszélesség: 3.50 m, Tervezett koronaszélesség: 4.50 m, Tervezett
hossz: 1338.44 m
A tervezési szakasz a 10+200 km. szelvénytől a 11+538.44 km. szelvényig tart.
S4 szakasz:
Tervezett vegyes használatú út, amely a nyomvonal elején K-i irányba indul, majd jobbos ívek sorozatával
a D-i irányban elhelyezkedő közútra csatlakozik. Az egész szakaszon 50 m-enként kerékpáros nyom
piktogramot kell felfesteni mindkét irányban. A nyomvonal két szakaszán 15 m hosszú, 2.50 m széles
kitérőket terveztünk be. H1 feltartóztatási fokozatú acél védőkorlátot kell kialakítani 135 fm hosszban egy
meredek szakaszon. Csapadékvíz elvezetés, átereszek megépítése, K szegély építése tervek szerint.
Vegyes használatú út: Tervezett burkolatszélesség: 3.50 m, Tervezett koronaszélesség: 4.50 m, Tervezett
hossz: 701.02 m
A tervezési szakasz a 11+600 km. szelvénytől a 12+301.02 km. szelvényig tart, csatlakozva a 68118 j.
országos közút 6+045.51 km. szelvényébe.
S5 szakasz:
A tervezési szakasz jelenleg zúzottköves útburkolattal rendelkezik. Tekintve, hogy engedélyezési terv
készült a szakasz aszfalt burkolattal való ellátásáról, jelen tervben a szakaszon csak forgalomtechnikai
beavatkozások történnek. A tervezett aszfalt burkolaton mindkét irányba 50-50 m-enként sárga színű
kerékpáros piktogramokat kell felfesteni.
További részletek a kózbeszerzési dokumentumokban.
(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.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 4. Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 36 hónap, 60 hónaptól a maximális
pontszám jár) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP – 3.1.1-16-SO2-2019-0001
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban írt időtartam a munkaterület átadásától számítottan kezdődik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint
az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen
közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.r 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített építési beruházásokat a Korm.r 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
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— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét
(telefonszám és/vagy e-mail cím),
— a szerződés tárgyának és mennyiségének rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
— a teljesítés idejét (a teljesítés kezdésének és befejezésének, azaz a műszaki átadás-átvételnek az
időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r 21. § (2a) bek. a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bek.-re is.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.r 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a M/2. pont szerinti
minimumkövetelménynek való megfelelést annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével,
végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásával kell
igazolnia, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:
— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést –
a nyilvántartásba vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett
nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok
csatolása nem – kizárólag a rendelkezésre állási nyilatkozat – szükséges, ugyanakkor elvárás olyan
adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus
elérési útvonal és tagi azonosító megadása, továbbá a jogosultság kódja, valamint a jogosultság első
megszerzésének időpontja (év/hónap pontossággal)]),
— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető
a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és
szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum
egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentumok csatolása nem szükséges),
— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés – az adott
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő – ellenőrzése a szakember
által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a
végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik. Az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges
feltüntetni a szakmai tapasztalat időtartamát.
A fent rögzített 2. és 3. esetkör esetében is szükséges a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtása (lsd.
M/2. pont első mondata).
Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, az előírttal egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r 24. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciamunkával/munkákkal:
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) egy vagy több szerződéssel teljesített, legalább 2 600 m
hosszúságú út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogút kivitelezésére és/vagy javítására /felújítására és/vagy
bővítésére és/vagy szélesítésére vonatkozó - szerződésszerűen teljesített - referenciával/referenciákkal.
Ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelményeknek történő megfelelést több szerződéssel is igazolhatja.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96
hónapon belül megkezdett referenciákat fogadja el a Korm.r 20. § (2a) bekezdése alapján.
Amennyiben alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződésből származó referenciamunka
bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a referenciák külön-külön tartalmazzák a felsorolt
munkarészek mindegyikét, hanem a megadott munkarészeket a szerződések együttesen is lefedhetik.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be
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M.2.1. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013
Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői
szakterületek 2. pont közlekedési építmények szakterület MV-KÉ jelölésű – vagy azzal egyenértékű –
felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi
feltételeknek.
M.2.2. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013
Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek
2. pont mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület MV-M jelölésű – vagy azzal egyenértékű –
felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi
feltételeknek.
A szakemberek közötti átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő a fenti jogszabályban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Alapja: nettó ajánlati ár.
Mértéke: 1 % minden késedelmes naptári nap után, maximum a nettó ajánlati ár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: a nettó ajánlati ár.
Mértéke: 20%.
Jótállás: 36 hónap, de a jótállás pontos időtartama ajánlattevői megajánlás függvénye, figyelemmel a
felhívás II.2.5) 4. pontjára.
Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 3%-a.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 1%-a.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § (1), (3) bek. meghatározottak szerint történik. A projekt
utófinanszírozású. A támogatás intenzitása: 100,000000%.
Előleg: 10 %. Az előleg teljes összege – amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését igényli – az utolsó
részszámlából és végszámlából arányosan (egyenlő arányban) kerül elszámolásra.
Számlázás: 5 db részszámla (15 %, 30%, 45 %, 60 % és 80 % készültségnél) és 1 db, 20 %-os végszámla.
Végszámla benyújtása a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően lehetséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. (3) és (5)-(6) bek.-re, illetőleg ajánlatkérő késedelme esetén a Ptk. 6:155.
§-ára.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. [Kbt. 135.§ (1), (5), (6), (11) bek.]
• 2013. évi V. tv. [Ptk. 6:130.§ (1)-(2)]
• 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.)
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(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
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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 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: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt.
53. § (6) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési eljárás kapcsán támogatásra
irányuló igényt (támogatási szerződés-módosítást) fog benyújtani, amennyiben a rendelkezésre álló
anyagi fedezete nem lenne elegendő a szerződés teljesítésére vonatkozóan. A támogatásra irányuló igény
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell
tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont, Kbt. 53. § (4) bekezdés]. A szerződés hatályba lépésének
feltétele az érintett támogatásra irányuló igény elfogadása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000
A befizetés helye: Őrtilos Község Önkormányzata
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10039007-00352060-00000024
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54.§ (1)-(2) bekezdése szerint, Az
EKR karakterkorlátjára tekintettel részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban kerül kifejtésre.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Karakterkorlátozás miatt részletesen a VI.3.9. pontban kerül feltüntetésre.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a Közbeszerzési
Dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra
kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet
(továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg valamennyi alkalmassági követelmény kapcsán.
5. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört
alkalmazza.
6. 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.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.
8. FAKSZ: dr. Radovits Viktor (01231).
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott
esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
10. Konzultáció és helyszíni bejárás tartására nem kerül sor.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
12. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára, a teljesítés teljes időtartamára
összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a
következő mértékre: min. 50.000.000, Ft / káresemény, és min. 300.000.000,- Ft / éves kártérítési limit. Részletesen
lsd. szerződéstervezet.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot
alkalmazza.
Az „Ajánlati ár (nettó Ft)” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, míg a „A felhívás III.1.3) M.2.1.
pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap)” részszempont, a felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) részszempont esetében egyenes arányosítás, a vállalt
jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 36 hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár) esetében
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pedig arányosítás alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelési módszerek részletes ismertetését az egyéb
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ában meghatározottak szerint biztosítja azzal, hogy ha a hiánypótlással
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb
hiánypótlást elrendelni.
15. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit.
16. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az AK 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 az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, AK az egyenértékűséget az általa a
műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
17. AK nem kíván tartalékkeretet biztosítani.
18. AK szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetéseket. Az árazott költségvetéseket excel és .pdf
formátumban is kötelesek ajánlattevők benyújtani. Részletesen lsd. KD.
19. Az eljárás nyelve: magyar
20. II.1.6) folyt: További fontos műszaki érv, hogy különböző Vállalkozók különböző alapanyagokat használhatnak,
mely esetben például a CKT, aszfalt kötő- és kopórétegek minősége előfordulhat, hogy nem lesz azonos. Továbbá
Ajánlatkérő meg kívánja jegyezni, hogy a kerékpárút egy egybefüggő út, mely esetben fontos a megfelelő
műszaki kivitelezés. Amennyiben az egyes szakaszokat más – más Vállalkozó készít, abban az esetben lehetséges
több műszaki probléma felmerülése a szakaszok csatlakozásánál. A tervezésre egységesen került sor, valamennyi
engedély a teljes kivitelezést az egybefüggő szakaszra tekintettel egységesen kezeli, az engedélyek részekre
bontására nincs lehetőség, azok kiadására is az egybefüggő kerékpárút koncepció alapján került sor. Részekre
bontás esetén az egyes szakaszokra külön engedély lenne szükséges, amelyet azonban az illetékes hivatalok a
műszaki-szakmai egybefüggésre tekintettel nem adnak ki, egyik szakasz nem valósítható meg a másik nélkül,
továbbá egyes feladatok a teljes kerékpárutat érintik, megvalósításuk csak akkor lehetséges, ha a kivitelezést egy
gazdasági szereplő egységesen végzi el. Részekre bontás esetén a feladatok nem lennének összehangolhatóak, a
részek átnyúlnának egymáson, az egyes gazdasági szereplők egymás területein kéne elvégezniük párhuzamosan
a kivitelezést, amely nem lehetséges. Fenti indokok alapján AK egyértelmű szakmai álláspontja, hogy a kivitelezés
eredményeképpen létrejövő egy egységet képező kerékpárút kivitelezése szakaszokra (részajánlati körökre) nem
bontható a fel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Paks Város Önkormányzata (13410/2022)
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: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733500217
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61 523/2
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://paks.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/EKR000938462022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

553

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/EKR000938462022/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:
Paks, szennyvízszivattyúk, VÁRA-ÉMI 2020-037
Hivatkozási szám: EKR000938462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42122220-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Paks Város szennyvíz elvezető rendszeréhez tartozó átemelők és a paksi szennyvíztisztító telepen található
meglévő szennyvízszivattyúk cseréjéhez összesen 23 db új szivattyú szállítása. Az Ajánlatkérő az egyes
szivattyúkat különböző telephelyekre (szennyvízátemelők) telepíti, az egyes telephelyek adottságaira
tekintettel az alábbi paramétereknek mindenben megfelelő szivattyúk leszállítása a nyertes ajánlattevő
feladata:
&#61485; 2 db, 5,9 kW felvett teljesítményű, 38 l/s vízszállítású (Q), 10 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 2 db, 7,4 kW felvett teljesítményű, 45 l/s vízszállítású (Q), 9 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 3 db, 13,5 kW felvett teljesítményű, 60 l/s vízszállítású (Q), 16 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 3 db, 9 kW felvett teljesítményű, 60 l/s vízszállítású (Q), 16 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 4 db, 7,6 kW felvett teljesítményű, 38 l/s vízszállítású (Q), 10 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 2 db, 7,6 kW felvett teljesítményű, 4 l/s vízszállítású (Q), 23 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 2 db, 7,6 kW felvett teljesítményű, 5 l/s vízszállítású (Q), 20 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 3 db, 12,6 kW felvett teljesítményű, 28 l/s vízszállítású (Q), 8 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
&#61485; 2 db, 9,9 kW felvett teljesítményű, 48 l/s vízszállítású (Q), 6 m emelőmagasságú (H) szivattyú;
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, továbbá a jótállás
időtartama alatt - amennyiben a jótállás fennmaradáshoz szükséges - akkor a vonatkozó a garanciális
javítás, garanciális alkatrészek cseréje, is el kell látnia a nyertes ajánlattevőnek.
Az ajánlat érvénytelen, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki specifikációban
előírt elvárásoknak!
Az 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 kivételes esetekben 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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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 megbontása műszakilag indokolatlan,
tekintettel az azonos műszaki paraméterű azonos felhasználási területi technológiai berendezésekre
és a részajánlattétel biztosítása gazdaságilag sem indokolt az aránylag kis mennyiségű beszerzés miatt.
Továbbá az a célszerű, hogy egy helyről történő szervízellátással megoldható legyen valamennyi szivattyú
javítása, alkatrész utánpótlás. Az üzemeltetés szempontjából a berendezések gyártmány azonossága is
fontos.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Paks, szennyvízszivattyúk, VÁRA-ÉMI 2020-037
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42122130-0

További tárgyak:
42122220-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Kölesdi út 46.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Paks Város szennyvíz elvezető rendszeréhez tartozó átemelők és a paksi szennyvíztisztító telepen található
meglévő szennyvízszivattyúk cseréjéhez összesen 23 db új szivattyú szállítása a II.1.4.) pontban előírt
paraméterek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.) Jótállási idő (min. 12 – max. 36 hó) 10
2 2.) A szerződéskötéstől számított szállítási határidő (min 30. - maximum 70 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3.) Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
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 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: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
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 (a továbbiakban Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek
az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. (EKR űrlap)
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 (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében az ajánlattevő (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére
való képességével kapcsolatos információkat.
Továbbá az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni; (EKR űrlap)
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. (EKR űrlap)
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Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró
okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig
az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő,
– az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett –
ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns
információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági
nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás
benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás
lehetőségére.
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: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint
előírja, hogy az alkalmasság igazolására az ajánlattevő és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az
ajánlatában köteles benyújtani:
P.1) A Korm. rend 19. § (1) c) pont alapján a felhívás feladásától visszafelé számított előző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (szennyvízszivattyúk
értékesítéséből) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett 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 [Korm. rendelet 19. § (3)].
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 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 ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
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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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás
feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgyából (szennyvízszivattyúk értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele nem éri el összesen a 21 millió forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, a közbeszerzés
tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg a gazdasági - pénzügyi
alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint
előírja, hogy az alkalmasság igazolására az ajánlattevő és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az
ajánlatban köteles benyújtani:
M.1/ A felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a beszerzés
tárgyához kapcsolódó szennyvízszivattyúk szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciáit, a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
A referencia nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét (címét);
- a szerződés tárgyát és a mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés dátumát, év, hónap, nap pontossággal),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát – az ajánlattevő választása szerint az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelése 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 az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdések is irányadók. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az M.1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett (átadás-átvétellel sikeresen
lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 15 db szennyvízszivattyú berendezés szállítására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelményeknél előírtak több szerződéssel is teljesíthetőek.
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Az ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Az Eladó (nyertes ajánlattevő) amennyiben a teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér napi mértéke: a késedelemmel érintett eszköz nettó
vételárának 1,5 %-a/ naptári nap. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a
késedelemmel érintett időszak teljes időtartamára fizetendő. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja
meg a teljes nettó vételár 15%-át. A harminc (30) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Vevő
(Ajánlatkérő) elállhat vagy felmondhatja a szerződést, és követelheti a szerződésszegés következtében
felmerült valamennyi igazolt kárának megtérítését. Ebben az esetben az Eladó (nyertes ajánlattevő)
vételárra nem jogosult, kártérítést, kártalanítást nem követelhet, továbbá meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződés vagy annak
egy részének teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett egyes árura
vonatkozó nettó vételár 30 %-nak megfelelő összeg; a szerződés meghiúsulása estén a nettó vételár 30%a.
Hibás teljesítési: A szerződés nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén a Vevő választása szerint
az Eladó a szavatossági kötelezettség (kijavítás/kicserélés) helyett kötbér fizetésére köteles, ami nem
mentesíti a kötbért meghaladó kártérítés megfizetése alól. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a
hibásan leszállított termékek nettó értékének 30%-a.
Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a hibás terméket nem veszi át, a termékek kijavításáig/kicseréléséig
késedelmi kötbér kerül felszámításra.
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól az Eladó (nyertes ajánlattevő), ha a szerződésszegését kimenti.
Jótállás: Értékelési résszempont, minimum 12 hónap vállalása kötelező.
Jótállás idejére szóló biztosíték: Az Eladó a jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújt, amelynek az eszközök leszállításától kell
folyamatosan az előírt összegben rendelkezésre állnia, és a jótállási idő lejártáig (okirati forma esetén +30
napig) kell lehívhatónak lennie. A biztosíték megfelelő formában és tartalommal történő szolgáltatása a
számla benyújtásának a feltétele.
További információk a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kifizetés, az ajánlattétel és elszámolás is: HUF-ban történik.
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a VÁRA-ÉMI-2020 pályázati konstrukció
keretében valósul meg utófinanszírozással. A támogatás intenzitása: 70 %.
A megfelelően leszállított termékek átvételét követően, utólag, 8 napon belül állítható ki. Az Eladó
legalább 12 db szivattyú leszállítása esetén jogosult 1 db részszámlát kiállítani, majd valamennyi Termék
leszállítását követően a végszámlát. A számlák mellékletét kell, hogy képezze a Vevő által aláírt teljesítés
igazolás. A számla benyújtásának további feltétele a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsájtása.
A számla banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) (10) - (11) szerint, max. 30 napos
fiz. határidővel kerül kifizetésre.
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Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási
költségátalányra számolható el.
A Kbt. 27/A. §-a alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Az Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5)- (6), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak;
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. §
(1) bekezdésében foglaltak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg és nem engedélyezi 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
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
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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 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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) 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
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)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1: Arányosítás Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] x
(Pmax − Pmin) + Pmin, 2-3: Fordított arányosítás P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin
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 ajánlatban csatolni kell EKR űrlapként:
• felolvasólapot
• nyilatkozat a Kbt. 66. § (2)-re;
• nyilatkozat kizáró okokra;
• nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) pontjára;
• nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitást biztosító szervezetek vonatkozásában; (Kbt. 67.§ (4))
• nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésre;
• nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (és amennyiben van, úgy a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása
szükséges);
2./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő (a
továbbiakban: AK) felé egyetemlegesen felelősek. Ilyen esetben csatolni kell: a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal, és a
Kbt.35.§ (2)-e szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek 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.
A 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés
időpontjában tájékoztatni az Ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett
értékéről.
3./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina, FAKSZ00235; Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2.
deakugyvediiroda@tolna.net
4./Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9.
§-a szerinti aláírás-minta egyszerű másolatát csatolni. Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevők
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tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60
napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni.
5./ Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat és csak egy alkalommal rendel el újabb
hiánypótlást.
6./ Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7./ Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, és az Ajánlatkérő csak magyar nyelvű
okiratokat és nyilatkozatokat fogad el. Az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény csak az EKRben és csak magyar nyelven történik, így joghatás kiváltására is csak magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok
alkalmasak. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven
kiállított, úgy az irat magyarnyelvű fordítását az ajánlathoz csatolni kell. A fordítás szöveghűségért az ajánlattevő
felelős. Amennyiben a fordítás az eredeti szöveggel nem egyezik (nem szöveghelyes) akkor az a Kbt. szerint hamis
nyilatkozattételnek minősülhet.
8./ Az ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatként:
• Csatolni kell, az ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot (nem módosítható – pl.: .pdf formátumban -,
és szerkeszthető formátumban, a nem módosítható formával megegyező tartalommal; eltérés esetén a nem
módosítható az irányadó), melynek végösszegének meg kell egyeznie a felolvasó lapon szereplő nettó ajánlati
árral. (lásd Excel táblázat)
• Továbbá az ajánlatban szereplő szivattyúk adatlapját és/vagy gépkönyvet, amelyből az ajánlattevő által
megajánlott termékeknek a felhívásban rögzített műszaki előírásoknak való megfelelése egyértelműen
megállapítható.
• Csatolni kell a megajánlott termékek CE tanúsítványát vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy megfelelőségi nyilatkozatot.
Felhívjuk a Tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az
Ajánlatkérő által előírt műszaki- szakmai elvárásoknak (paramétereknek, tulajdonságoknak), úgy az ajánlat a Kbt.
73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
9./ Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
10./ II.2.7) pont: A teljesítési határidő szerződéskötést követően a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint,
minimum 30 - maximum 70 nap azzal, hogy az nem lehet későbbi, mint 2022. október 15. napja. Amennyiben ez
nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap. Az Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy
ajánlatuk megadása során legyenek figyelemmel arra, hogy a szerződéskötés szigorúan tervezett időpontja: 2022.
július utolsó hete —2022. augusztus első hete közötti időpontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 | 2022.126

564

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (13512/2022)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forró Tamás
Telefon: +36 62564024
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.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/EKR000894582022/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/EKR000894582022/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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

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:
Tűzifa beszerzése Szegeden 2022.
Hivatkozási szám: EKR000894582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

566

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03413000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
,,Tűzifa árubeszerzése házhozszállítással Szeged közigazgatási területén” adásvételi szerződés keretében.
Mennyiségi adatok:
350 kaloda tűzifa 350 háztartáshoz történő házhozszállítással.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy kaloda belső űrtartalmának 1m x 1m x 1,7m-esnek kell lennie. A kalodákban a
fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa kalodán belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére.
Ajánlatkérő akác, bükk vagy tölgy tűzifát fogad el, de egy kaloda vegyesen is tartalmazhatja ezen fafajokat.
A kalodákban lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb
20%-os eltérést fogad el Ajánlatkérő szerződésszerűnek. A kalodában lévő tűzifának félszáraz, vagy annál
jobb szárazsági fokúnak kell lennie (legfeljebb 25 tömegszázalékos nedvességtartalom). Ajánlatkérő a
tűzifa házhoz szállítását kalodásan kéri, de elfogadja egyszer használatos szögelt kaloda alkalmazását is.
Ajánlatkérő továbbá jogosult a 350 kaloda tűzifa és annak házhozszállításának alapmennyiségén
felül további legfeljebb 60, a fenti leírásoknak megfelelő kaloda tűzifa és annak házhozszállításának
megrendelésére. Amennyiben Ajánlatkérő élni kíván ezen opciós jogával, úgy legkésőbb a
szerződéskötést követő 30. napig köteles azt jelezni nyertes Ajánlattevőnek.
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 Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel. A teljesítési helyek nagy számára
és városszerte aránytalanul szórt elhelyezkedésére tekintettel célszerűbb egy gazdasági szereplővel
szerződést kötni a házhozszállítások gazdaságosságának biztosítása érdekében. Az organizációs, szállítási
és humánerőforrás költségek indokolatlan növekedését eredményezné a részajánlattétel lehetőségének
biztosítása, mellyel a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elve is sérülne.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tűzifa beszerzése Szegeden 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03413000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged város közigazgatási területe. A teljesítési címek pontos listáját
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában adja át.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
,,Tűzifa árubeszerzése házhozszállítással Szeged közigazgatási területén” adásvételi szerződés keretében.
Mennyiségi adatok:
350 kaloda tűzifa 350 háztartáshoz történő házhozszállítással.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy kaloda belső űrtartalmának 1m x 1m x 1,7m-esnek kell lennie. A kalodákban a
fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa kalodán belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére.
Ajánlatkérő akác, bükk vagy tölgy tűzifát fogad el, de egy kaloda vegyesen is tartalmazhatja ezen fafajokat.
A kalodákban lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb
20%-os eltérést fogad el Ajánlatkérő szerződésszerűnek. A kalodában lévő tűzifának félszáraz, vagy annál
jobb szárazsági fokúnak kell lennie (legfeljebb 25 tömegszázalékos nedvességtartalom). Ajánlatkérő a
tűzifa házhoz szállítását kalodásan kéri, de elfogadja egyszer használatos szögelt kaloda alkalmazását is.
Ajánlatkérő továbbá jogosult a 350 kaloda tűzifa és annak házhozszállításának alapmennyiségén
felül további legfeljebb 60, a fenti leírásoknak megfelelő kaloda tűzifa és annak házhozszállításának
megrendelésére. Amennyiben Ajánlatkérő élni kíván ezen opciós jogával, úgy legkésőbb a
szerződéskötést követő 30. napig köteles azt jelezni nyertes Ajánlattevőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő továbbá jogosult a 350 kaloda tűzifa és annak házhozszállításának
alapmennyiségén felül további legfeljebb 60, a fenti leírásoknak megfelelő kaloda tűzifa és annak
házhozszállításának megrendelésére. Amennyiben Ajánlatkérő élni kíván ezen opciós jogával, úgy
legkésőbb a szerződéskötést követő 30. napig köteles azt jelezni nyertes Ajánlattevőnek.
Amennyiben opció megrendelésére is sor kerül, úgy nyertes Ajánlattevőnek az opcióként megrendelt
mennyiséget az eredeti teljesítési határidőt követő 10 nap alatt kell házhoz szállítania.
Opciós jog alkalmazása esetén a tűzifa opciós mennyiségének és házhoz szállításának ellenértéke a nettó
ajánlati árból kerül kiszámításra az egyenes arányosítás módszerét követve.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pont (Értékelési szempontok) kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempont a Kbt. 76.
§ (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdés szerint
az ajánlatkérő számára a beszerzendő tűzifa olyan áru, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg, melyekben Ajánlatkérő eltérést nem enged és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlatkérő döntése
értelmében nem kívánja alkalmazni a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezést. Amennyiben a
gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja szerinti helyzet fennáll, ajánlatkérő a
gazdasági szereplőt az eljárásból kizárja.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az
Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az
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alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az
eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.
Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők,valamint alkalmasságot
igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére
figyelemmel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem
releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, az alkalmasság minimumkövetelményeinél
meghatározottaknak megfelelő legjelentősebb eladásait és szállításait. Az igazolás vagy nyilatkozat
tartalmazza legalább az elvégzett feladat rövid bemutatását (árubeszerzés tárgya, mennyisége), a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontját - év, hónap, nap megadásával), a szerződést kötő másik félnek a
megadásával, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét,
továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján.)
Figyelem! A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. § előírása szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetén
a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni.
Továbbá Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró
okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek
az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból
alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, legalább 50 köbméter tűzifa adásvételére/szállítására
vonatkozó referenciával.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven 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
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Késedelmes, valamint hibás teljesítés esetén az nyertes Ajánlattevő köteles késedelmi vagy hibás teljesítési
kötbér megfizetésére, amely a nettó szerződéses ár 0,5%/ naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó
szerződéses ár 15 %-a.
Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíti.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés szerinti teljesítés a nyertes Ajánlattevőnek felróható
okból meghiúsul, beleértve azt is, ha a nyertes Ajánlattevő késedelme miatt Ajánlatkérő él a szerződéstől
való elállás jogával, nyertes Ajánlattevő köteles a nettó szerződéses ár 20 %-ának megfelelő összeget
meghiúsulási kötbérként Ajánlatkérő részére megfizetni, nem érintve Ajánlatkérő azon jogát, hogy egyéb
felmerülő kárát érvényesítse.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő igény esetén előleget biztosít. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt – ÁFA
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg.
A nyertes Ajánlattevő 1 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult a teljeskörűen kitöltött
átadás-átvételi elismervények 50, majd 100%-ának benyújtását követően a nettó szerződéses ár 50-50%ának megfelelő összegben.
Amennyiben Ajánlatkérő él a mennyiséget érintő opciós jogával, úgy nyertes Ajánlattevőnek az opciós
mennyiség kapcsán külön számlázási jogosultsága keletkezik az opciós mennyiség teljesítését igazoló,
teljeskörűen kitöltött átadás-átvételi elismervények átadását követően.
Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.
A kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint (a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül)
teljesíti Ajánlatkérő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.
Ajánlatkérő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőt a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb a nyertes Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Rendelkezés a közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
vonatkozásában: ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján.
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
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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: 2022/07/13 (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
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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: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a 424/2017.
(XII. 19.) Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot tárgyi eljárásban nem alkalmazza.
2. Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében, közvetlenül, elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési
dokumentumokat rendelkezésre a https://ekr.gov.hu címen. Részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt
követően a dokumentumok letöltése.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát a felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
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4. Ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről
aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
5. Folyamatban lévő változásbej-i elj.esetén nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján. Folyamatban lévő
változás bejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és
érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
6. Alkalmassági feltételek,előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Ajánlatot EKR-en keresztül kell benyújtani.
8. Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.
9. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.
10. Ajánlat elkészítése során,amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként
rendelkezésre áll,azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.Azon dokumentumok, amelyek
tekintetében az EKR-ben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum
egyszerű elektronikus,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B § (2) bek. előírásai szerint.
11. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót
kíván igénybe venni, és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat(Kbt.66.§ (6)).Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
12. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén
újabb hiánypótlás elrendelésére van lehetőség.
13. Az ajánlat részeként csatolandó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Tatabánya Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (13648/2022)
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: Tatabánya Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11761039211
Postai cím: Vájár Köz 2 Vájár köz 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urszán Róbert
Telefon: +36 34594847
E-mail: urszan.robert@tber.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tber.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/EKR000838302022/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/EKR000838302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Homlokrakodó beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000838302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Homlokrakodó beszerzés 1 db
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás
vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező 1 db áru részekre
nem bontható, az olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek részekre bontása nem lehetséges
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Homlokrakodó beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, vájár köz 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokrakodó beszerzés 1 db
Ajánlatkérő egy darab homlokrakodó gépet kíván beszerezni, amelynek feladata a biomassza (fa apríték)
tüzelőanyag tárolótéri rendezése, halomba rakása, felszedése és feladása a kazánházi szállító rendszerre. A
homlokrakodó zömében szabadtéren – részben fedett és nyitott tárolótéren - üzemel.
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A beszerezni kívánt 1 darab homlokrakodó géppel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Minimális kanál kapacitás (biomassza): 5m3 (min.: 2,5t);
- Minimális emelő magasság: 4080 mm (kibillentett kanál alsó éle);
- Túlnyomásos szellőzésű vezetőfülke;
- Légkondicionáló berendezés kezelőfülkében;
- Fúvott kerekes kivitel;
- Motor típusa: diesel;
- Sebességváltó: automatikus/hidrosztatikus;
- Napi tervezett üzemidő: max.: 18 h/nap;
- Éves üzemidő: cca. 3500 h/év.
- Szabad hasmagasság maximum 520 mm
- Csoportosított zsírzási lehetőség
Kötelező védelmek:
- Szikramentes kivitel a kipufogó rendszernél tűzvédelmi engedélyben előírás
- Elektromos indítású automatikus tűzoltó-berendezés a motortérben
Egyéb megrendelői elvárások:
- Kanál naponta történő leszereléséhez gyorscsatlakozó szükséges;
- L3 típusú gumiköpeny a beton aljzatú tárolótereken történő munkavégzés miatt;
- Lassú járműre vizsgáztatva, forgalomba helyezve;
- A kanálon köröm helyett vágóél felszerelése szükséges;
- Földelési nyilatkozat szükséges.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközt kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszköz helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen. Lassú járműre vizsgáztatva, forgalomba helyezve
szükséges a gép átadása Ajánlatkérő székhelyén, átadva a gép teljes körű magyar nyelvű használati és
karbantartási utasítását.
Hibaelhárítás: a leszállított áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális
időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül a helyszínen szakszerelőkkel biztosított legyen
(nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi
állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni).
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a homlokrakodó tekintetében legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a
beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló
határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő megállapodása
szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembevételével.
A szerződés tárgyát képező eszközzel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. Részletes leírás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.) Korm.
rend. 46.§ (3) bek. alapján.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
műszaki dokumentációja, valamint az árazott eszközlista tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés (0-364 nap) 40
2 Többlet emelőmagasság az előírt 4080 mm-hez képest (mm) 5
3 Többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
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: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő a teljesítési határidőt napokban határozza meg. A felhívásban megadott
határidő tájékoztató jellegű, a tényleges teljesítési határidő a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint
alakul, a szerződés hatályba lépésétől számítva.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról - III. fejezet 17. §-ában megfogalmazottak az
irányadóak.
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés
előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő
nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
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 valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat
benyújtásával igazolható (EKR űrlap).
Ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. f) és ia) szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont vonatkozásában a Hatóság által az EKR-ben közzétett
nyilvántartásban. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő az EKR-ben
közzétett nyilvántartásban szereplő információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti
nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez
szükséges további információk.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan
pedig az ajánlattevő ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat
benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján
az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
6. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint
köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap).
7. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
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8. Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a G1. alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 67. §-a és 114/A. § alapján a G1., alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az
alábbiak szerint előírt igazolásokat szükséges benyújtani az ajánlatban:
G1.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
közbeszerzés tárgyából (földmunkagépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak -321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont.
Ha ajánlattevő a G1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v.
dokumentummal igazolhatja pénzügyi-gazdasági alkalmasságát. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a G1. szerinti alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról [321/2015.
(X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.]
Ha az ajánlattevő a G1. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később
létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő
tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (5) bek.].
Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
G1.
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (földmunkagépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 45.000.000,-Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M1. alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi
dokumentumokat az ajánlattevők a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatban kötelesek benyújtani:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján: a felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) teljesített
jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú szállítást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.
§ szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a
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szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét, címét és telefonszámát, a szerződést
kötő másik fél nevét, székhelyét, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező
időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő alkalmasságként elfogadja azon
szerződést is, amennyiben a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 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 a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (EKR űrlap).
Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy
személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban köteles igazolni, hogy az alkalmassági
követelmények teljesülnek.
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell
az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződéses, előszerződésben vagy
más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M1.
Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db homlokrakodó gép szállítására
vonatkozó referenciával.
Az ajánlatkérő a három év vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven 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:
Jótállási kötelezettség:
Műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónap + a vállalt többlet jótállás (0-36 hónap).
Jótállás alatt Ajánlatkérő teljes körű jótállást ért, amely bármilyen korlátozás (pl. napi vagy éves üzemidő)
nélkül érvényes.
Késedelmi kötbér:
ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,5%-a naptári naponta, maximum a nettó szerződéses összeg
15%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli
felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:
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Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi
kötbér érvényesítését kizárja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat
automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj, sem más költség nem számítható
fel.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően
átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti
mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban
megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő
elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában
terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
A nyertes ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Végszámla: a forgalomba helyezett eszköz üzembe helyezését és a betanítást követően lefolytatott
műszaki- átadás átvétel után.
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
hatályos rendelkezései szerint.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. sz. Közbesz. Hatósági útm. 1. sz. melléklet: ár: A 1.aa) fordított
arányosítás, előtelj, többletjótál: egyenes arányosítás a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb érték rögz.,
többlet emelőmag.: egyenes arányosításA 1.ab)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) AK alkalmazza a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdését, azaz a kizáró okok és az alk,
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján végzi. Ezért a kizáró okokkal kapcsolatos minden nyilatkozatot és az alk. köv-eknek való
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig
benyújtani.
Ajánlatkérő az M.1. műszaki, illetve szakmai és a G.1. gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
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2) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
3) Nemzeti elbánás: AK kizárja az eljárásból a Kbt. 74. § (2) bek.-e alapján
a) azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek.],
b) azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
AK az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, ill. az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló,
2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meg-határozott származási szabályokat
alkalmazza.
4) AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel,
úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti AT részéről. Az ajánlatban egyértelműen meg
kell jelölni a megajánlott terméket gyártó, márkanév, típus és származási ország szerint. Ha az ajánlat alapján
nem tehető egyértelmű megállapítás arra, hogy mi a konkrét megajánlott termék, az az ajánlat érvénytelenségét
eredményezheti.
Ajánlattevő köteles az ajánlatban csatolni a megajánlott homlokrakodó műszaki adatlapját.
5) Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett, cégeljáráshoz
készült aláírás-mintáját vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát annak igazolására, hogy
az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá,
továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
6) Az ajánlattevő ajánlatának benyújtására az EKR rendszeren keresztül van lehetősége. A 424/2017.(XII.19.)
Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között
felolvasólapot hozott létre, amelyeket ajánlattevő köteles az ajánlat részeként kitölteni. A kitöltött EKR űrlapokon
felül ajánlatkérő előírja az ajánlattevőknek, hogy az útmutató ajánlattevőknek közbeszerzési dokumentumban
található iratjegyzék szerinti minősítési formanyomtatványokat kitöltve és cégszerű aláírva nyújtsa be az EKR
rendszeren keresztül.
7) Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás, levelezés az EKR-en
keresztül magyar nyelven történik.
8) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
9) A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes
ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban
közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerint a szerződést az ajánlati kötöttség (Kbt. 131. § (5) bekezdés
szerinti) időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha
az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés
eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam
lejártáig.
Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal meghosszabbodik.
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Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, elj. – eljárás, h. – hogy, v.
– vagy, ill. – illetve, alk. - alkalmasság
A közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős személy: Kovács Péter, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00324.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Tiszadada Község Önkormányzata (13463/2022)
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: Tiszadada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732413215
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tiszadada
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4455
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizser Zsolt
Telefon: +36 202144040
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 42240537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszadada.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/EKR000867612022/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/EKR000867612022/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:
Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
Hivatkozási szám: EKR000867612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

589

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a
nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési
feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés,
hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely
felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A
megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel.
Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő
impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével
(Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás
szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő
ültetésével.
II.1.5) Becsült érték:
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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 gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő
munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden
gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő
deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről. Ezen munkák egy munkaterületen belül több
gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen
fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett
kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok a költségek
emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethetetlen.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet
biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi
lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik
maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
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: HU323 A teljesítés helye: 4455 Tiszadada, Holló László u. 20. hrsz: 278/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a
nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési
feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés,
hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
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magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely
felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A
megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel.
Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő
impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével
(Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás
szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő
ültetésével.
(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 teljesítésbe bevonni kívánt szakember kőműves munka során szerzett szakmai
tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember parkosítási munkában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0
– max. 5 db) 10
3 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap
- max. 24 hónap) 10
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: 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:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében foglaltakra (öntisztázás).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti
nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
[Kbt. 67. § (4) bekezdés)
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok, valamint
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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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
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért
ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított teljes ellenszolgáltatás 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-ával.
Teljes körű jótállás (garancia): ajánlattevő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban 24 hónap jótállást
vállal az elvégzett munkára. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018 azonosító
számú pályázat keretében biztosítja. A finanszírozás módja utófinanszírozás. Támogatás intenzitása
99,320000 %. A Megrendelő a szerződés összege 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének
lehetőségét biztosítja.
Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Előlegszámla: nyertes ajánlattevő a munkaterület átadását követő 10. naptári napig igényelheti a nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegére.
Részszámla: az építési munkálatok 50 %-ának teljesítését követően nyújtható be.
A végszámla az átadás-átvételi eljárása lezárásnak napján nyújtható be. Az előleg a végszámlában kerül
elszámolásra.
A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, alvállalkozó
igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik. A finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó
részletes szabályokat a Vállalkozási szerződések tervezete tartalmazza.
Az ajánlatkérő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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
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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: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

595

vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási
eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Szakember szakmai tapasztalata egyenes arányosítás, jótálás egyenes arányosítás, ár fordított arányosítás.
Az alkalmazott képlet részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81.
§ (5) bek.].
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2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a
közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján, legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát
lefedő teljes körű (építés és szerelésbiztosítás - C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni
min 1.000.000 Ft/év és legalább 500.000,- Ft/káresemény terjedelmű szakmai felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez
irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § és 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni, amelyre tekintetettel felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti
szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg.
9. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez.
10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa
0 pont, felső határa 100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja: 1. részszempont
(szakember) egyenes arányosítás, 2. részszempont (szakember) egyenes arányosítás,3. részszempont (jótállás)
egyenes arányosítás, 4. részszempont (ár) fordított arányosítás. Részletek a dokumentációban.
13. Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti aláírási
címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
15. Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel az
EKRkitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Tibor, lajstromszám: OO895.
17. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkák
építési engedély köteles tevékenységek.
Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy az engedélyes részek tekintetében az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján a számlázás a „fordított
ÁFA” szabályai szerint történik.
18. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint
fenntartott! Ajánlattevőnek, továbbá alvállalkozó illetve kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az
alvállalkozónak és a kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni a
jelen hirdetmény feladását megelőző évi (2021.) általános
forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről. A hivatkozott dokumentum benyújtása a Kbt. 114. § (11)
bekezdésében foglaltak ellenőrzése kapcsán szükséges.
19. Értékelési szemponthoz kapcsolódó fogalom meghatározások:
Kőműves munka: Épületek és épületrészek létesítése, épületek, építmények alapozási, falazási, zsaluzási,
betonozási, vakolási, javítási és felújítási munkálatai
parkosítási munka: tereprendezés, térkövezés, növényültetés, fásítás, és füvesítés (élő és műfű)
20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg,
vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük, illetve az árazott költségvetés vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja
az .xls. vagy .xlsx formátumú dokumentumokat is. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
21. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és 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.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (12517/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti azonosítószám: 18883240218
Postai cím: Honvéd Tér 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Károly Zsolt
Telefon: +36 94501850
E-mail: balogh.karoly.zsolt@vmkik.hu
Fax: +36 94316936
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vmkik.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/EKR000820732022/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/EKR000820732022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: szakmai, gazdasági érdekképviseleti 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:
Vas Megyei KIK székház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000820732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

600

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 Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székház energetikai korszerűsítése.
A cél a helyi védettség alatt álló háromszintes épület energetikai korszerűsítése az alábbiak szerint.
Főbb mennyiségi adatok:
I. Alapmennyiség
Hőszigetelés:
- A padlásfödémre 25-30 cm szálas hőszigetelés
Mennyisége: 370 m2.
Az épület korszerűtlen külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje
- A nyílászárók cseréjéről komplett felmérés és konszignáció készült.
Mennyisége: 73 db Fa kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
konszignáció szerint és 2 db Fa kültéri nyílászáró felújítása, konszignáció szerint
Fűtéskorszerűsítés:
- teljes fogyasztói gázvezetéki acélcső hálózat és az összes jelenlegi gázfogyasztó elbontása,
helyettük tetőtéri kazánház és központi fűtés kialakítása
Mennyiség: 2 db kondenzációs fali gázkazán
Q=12-49 kW
Vg=4,84 kW
- A helyiségek fűtése acéllemez, belső szelepes illetve kompakt lapradiátorokkal, azok
beszerelése
Mennyiség: 51 db radiátor beépítése
Klímaszerelés:
-A kívánt hűtési igényeket egy központi VRV rendszerrel alakítjuk ki.
Mennyiség: 1 db léghűtéses, hőszivattyús kültéri egység
Névl. hűtési telj.: 33,5 kW
Mennyiség: 8 db beltéri egység
Névleges hűtőteljesítmény: 2,8 és 3,6 kW
Épületvillamossági korszerűsítés:
- Napelemes rendszer kialakítása 12 kWp teljesítménnyel
Mennyiség: 30 db 400 W teljesítményű napelem
- villámvédelmi rendszer átépítése
II. A fenti alapmennyiségek mellett opciós tételek
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Klímaszerelés:
Mennyiség: 5 db beltéri egység
Névleges hűtőteljesítmény: 2,8 kW
Homlokzat alapozás, festés – 905 m2
Részletes leírás a műszaki dokumentációban, tervekben található.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlatok tételét nem teszi lehetővé,
figyelemmel arra, hogy a tárgyi munkák keretében pályázat keretében finanszírozott projektből egy
épület energetikai korszerűsítése valósul meg, a kivitelezés egy helyszínen történik, és a kivitelezés tárgyát
képező feladatok tekintetében gyakran szükséges párhuzamos munkavégzés miatt műszakilag sem
bontható egységekre, az egyes munkaterületek nem elkülöníthetők egyértelműen, valamint az egyes
munkanemek összefüggnek egymással.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vas Megyei KIK székház energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45421100-5
45210000-2
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A cél a helyi védettség alatt álló háromszintes épület energetikai korszerűsítése az alábbiak szerint.
Főbb mennyiségi adatok:
I. Alapmennyiség
Hőszigetelés:
- A padlásfödémre 25-30 cm szálas hőszigetelés
Mennyisége: 370 m2.
Az épület korszerűtlen külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje
- A nyílászárók cseréjéről komplett felmérés és konszignáció készült.
Mennyisége: 73 db Fa kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
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konszignáció szerint és 2 db Fa kültéri nyílászáró felújítása, konszignáció szerint
Fűtéskorszerűsítés:
- teljes fogyasztói gázvezetéki acélcső hálózat és az összes jelenlegi gázfogyasztó elbontása,
helyettük tetőtéri kazánház és központi fűtés kialakítása
Mennyiség: 2 db kondenzációs fali gázkazán
Q=12-49 kW
Vg=4,84 kW
- A helyiségek fűtése acéllemez, belső szelepes illetve kompakt lapradiátorokkal, azok
beszerelése
Mennyiség: 51 db radiátor beépítése
Klímaszerelés:
-A kívánt hűtési igényeket egy központi VRV rendszerrel alakítjuk ki.
Mennyiség: 1 db léghűtéses, hőszivattyús kültéri egység
Névl. hűtési telj.: 33,5 kW
Mennyiség: 8 db beltéri egység
Névleges hűtőteljesítmény: 2,8 és 3,6 kW
Épületvillamossági korszerűsítés:
- Napelemes rendszer kialakítása 12 kWp teljesítménnyel
Mennyiség: 30 db 400 W teljesítményű napelem
- villámvédelmi rendszer átépítése
II. A fenti alapmennyiségek mellett opciós tételek
Klímaszerelés:
Mennyiség: 5 db beltéri egység
Névleges hűtőteljesítmény: 2,8 kW
Homlokzat alapozás, festés – 905 m2
Részletes leírás a műszaki dokumentációban, tervekben található.
(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) M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve,
az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 10
2 2.b) M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke
0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 10
3 2.c) M.2.3) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke
0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (opcióval növelve, nettó HUF-ban kifejezve) / 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: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

603

A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: opciós tételek
Klímaszerelés:
Mennyiség: 5 db beltéri egység
Névleges hűtőteljesítmény: 2,8 kW
Homlokzat alapozás, festés – 905 m2
Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt és soronként
is lehetséges, és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő
rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját legalább 2 hónappal megelőzően, és ebben az
esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
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: KEHOP-5.2.2
II.2.13) További információ
1.Ajánlatkérő az ár értékelési szempont vonatkozásában felhívja a figyelmet, hogy munkanemenként
(építész, gépész, villamos) külön költségvetések kerülnek kiadásra, azonban a Felolvasólapon a külön excel
dokumentumként rendelkezésre bocsátott Költségvetési főösszesítő 10.1. pontjában összesített opcióval
növelt nettó ajánlati ár egyösszegű árként kerüljön feltüntetésre. Az értékelés alapját az egyösszegű nettó
– opcióval növelt - ajánlati átalányár képezi.
2. A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a
munkaterület átadásától számított 240 naptári nap.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2022. július 11. (hétfő) 10.00 óra
Találkozás helye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
4. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján.
A részszempontok és alszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa minden egyes részszempont esetében: 0-10 pont.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
5. VI.3.9) További információk: FOLYTATÁSA KARAKTERKORLÁT MIATT:
22)Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza
23) 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
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módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”), az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Korm.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 Dokumentum I.
kötetében találhatók.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 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) pontokban meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114/A. §-ra figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá
nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell
igazolnia.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az
ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot
kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben,
valamint a Kbt. 114/A. §-ban előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: NY.1.)
Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem
szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Rendelet 21. § (1) bek.), Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és
a 26. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: NY.1.) AK a nyilvántartásban szereplés
tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét
- amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni. 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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 114/A.
§-a alapján az ajánlatához csatolnia kell - a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a nyilatkozatát
a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év, jelen közbeszerzés tárgyából
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 P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), amennyiben nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (új épület építése és/vagy meglévő
épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele nem éri el összesen a nettó 80 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. §-sa alapján az ajánlathoz
csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott
igazolást, a felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb
nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett magasépítési-kivitelezésre (új épület építése és/vagy meglévő
épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) vonatkozó építési beruházások ismertetését. A
referencia igazolást a Rendelet 22. § -ában (3) bekezdése szerint kell benyújtani a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a műszaki átadás-átvétel idejét (év /
hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával
kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefon elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő figyelemmel a
Rendelet 21.§ (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett teljesítések vehetőek figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás
feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra
esik.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt,
figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is.
M.2) A Kbt. 114/A. §-ára figyelemmel, a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pont alapján az ajánlathoz
csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakemberekről, be kíván vonni a teljesítésbe.
Valamennyi SZK esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: SZK neve; annak a pozíciónak
a megjelölése, amely pozícióba SZK-t bevonni kívánja; SZK végzettségét illetve képzettségét, kamarai
nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már van év/hónap/nap
bontásban). Tekintettel arra, hogy M.2) alkalmassági követelmény szerinti SZK-ek többlettapasztalata nem
csupán alkalmassági követelmény, hanem egyben értékelési szempont is, az ajánlathoz csatolni kell a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2.1)-M.2.3) értékelési szempont szerinti SZK saját kezűleg aláírt, a
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szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását és a rendelkezésre
állási nyilatkozatát. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes AT által az M.2.1)-M.2.3) alkalmassági
követelmény során bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz
benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges. Amennyiben a SZK az ajánlat
benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szakmai önéletrajz
benyújtása az alkalmasság igazolása érdekében szükséges. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában
időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat
idejét év /hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a
szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a
tapasztalat számítása során!
Amennyiben a megajánlott SZK(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal
rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, illetve képzettségét
és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges
az ajánlatban (az önéletrajzban) feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság
ellenőrizhető. Az M.2) pont esetében a végzettség, illetve képzettség az iskolai oklevél egyszerű
másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama
és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. AT nyertessége esetén az M.2) SZK(ek)nek
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar
Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki
vezetői jogosultsággal. AK megköveteli, hogy AT ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy
ezen SZK-ek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal
egyenértékű az M.2) pontban előírt jogosultsággal szerepel a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes
időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerz.kötés időpontjáig a fenti
nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz
eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,
ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget,
illetve képzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló
dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.
FOLYTATÁS KARAKTERKORLÁT MIATT "Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):" pont alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezi a
Korm. rendelet 23. § alapján, a 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt, a felhívás feladását megelőző 5 (öt)
évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de
legfeljebb 8 éven (96 hónapon belül) megkezdett, magasépítési-kivitelezési (új épület építése és/vagy
meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) referencia munkával, amely tartalmazott
legalább összesen 55 db új nyílászáró beépítését és/vagy meglévő nyílászáró cseréjét, valamint 20 db új
napelem felszerelését és/vagy meglévő napelem cseréjét.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett. Ajánlatkérő a referenciakövetelmény teljesítését
referencia elemenként és mennyiségenként is elfogadja.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma
Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pont szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel
egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján
szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal.
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M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pont szerinti „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú
vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges
képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése
alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal.
M2.3) Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel
egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján
szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad, a tapasztalati hónapok
tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az átfedés nem megengedett. A megajánlott
szakemberek között az átfedés megengedett, de kizárólag abban az esetben, ha az adott szakember
megfelel valamennyi előírt követelménynek. Ez esetben a szakmai önéletrajzban külön-külön kell
bemutatni a szakterületnek megfelelő többlettapasztalatot. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a
párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
FOLYTATÁS: "Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:"
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 114/A. §-ra figyelemmel ajánlattevő/kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadni az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az
alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű
másolatban is elegendő benyújtani.
A Rendelet 24.§ (2)bek. alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, 21.§ (2)bek. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy
AT megfelel a fenti követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölése elegendő a 21.§ (2)bek. meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
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: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért
felelős, a szerződésben meghatározott véghatáridőhöz képest, késedelembe esik. Mértéke – addig az
időpontig, míg az opció lehívásra nem kerül – az opció nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,5%-a/
nap, maximuma 20 késedelmes naptári nap, mindösszesen a teljes nettó vállalkozói díj 10 % -a lehet.
A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első
napjával kezdődik. Amennyiben az opció lehívásra kerül, a késedelmi kötbér összegének vetítési alapja az
opcióval növelt nettó vállalkozói díj lesz.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik
lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős. Mértéke – addig az időpontig, míg az opció lehívásra
nem kerül – az opció nélkül számított nettó vállalkozói díj 20 %-a. Amennyiben az opció lehívásra
kerül, a meghiúsulási kötbér összegének vetítési alapja az opcióval növelt nettó vállalkozói díj lesz.
Felek meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben a nyertes ajánlattevő 20 naptári napot meghaladó
késedelembe esik.
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha ajánlattevőt terhelő kötbér
mértéke eléri a kötbér maximumát.
Jólteljesítési biztosíték: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap időtartamra jótállási
kötelezettsége áll fenn a nyertes ajánlattevőnek, mely kötelezettség vonatkozásában a Kbt. 134. §
(3) bekezdése szerinti szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítékaként Ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot kér a 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, ajánlattevő
által választott formában. Mértéke – addig az időpontig, míg az opció lehívásra nem kerül – az opció
nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a. Amennyiben az opció lehívásra kerül, a jólteljesítési biztosíték
összegének vetítési alapja az opcióval növelt nettó vállalkozói díj lesz.
Jótállás időtartama: A sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap.
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 jelenleg nem rendelkezik 100%-os fedezettel, azonban a szerződés pénzügyi fedezetét
KEHOP-5.2.2 pályázati forrásból utófinanszírozással és önerőből kívánja biztosítani. A pályázati forrás
támogatási intenzitása 100 %.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Benyújtható számlák: 4 db részszámla
(15%, 35%, 55%, 80% teljesítésnél) és a műszaki átadás átvétel lezárásakor (100% teljesítésnél) 1 db
végszámla. A végszámlával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az opció
lehívásra kerül, az opcióra eső vállalkozói díj szintén a végszámlában számolható el (az opciós mennyiség
szerinti kivitelezés 100%-nak teljesítésekor a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor), és ez esetben a
végszámlához számlarészletező csatolandó.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő biztosítja az opció nélkül számított nettó
vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. Az előleg fizetését
Ajánlatkérő nem teszi függővé biztosíték nyújtásától. Az előlegre kifizetett összeg az 1. részszámlából kerül
levonásra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott
számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1),
(3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Az ellenszolgáltatás késedelmes
teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
a szerződés teljesítése érdekében
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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
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Dátum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, ill. a Kbt. 68. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen közbeszerzési
eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:
AK kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozására a KEHOP-5.2.2 „Középületek
kiemelt épületenergetikai fejlesztései” megnevezésű pályázati konstrukció keretében támogatás iránti
kérelmet nyújtott be, mely jelenleg még nem került elbírálásra. Jelen eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatás iránti igény a támogató által elfogadásra
kerüljön, a Közreműködő Szervezet részéről a pozitív támogatói döntés rendelkezésre álljon.
Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését (a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő
eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.
§ (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az,
hogy a támogatásra irányuló igény az igényelt összeg tekintetében elfogadásra kerül.
Amennyiben a fenti felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését
követő 180. napig, a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a
megkötését követő 181. napon. Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az előző mondatban foglalt
feltétel teljesülésétől eltekintsen és a fent részletezett időtartam alatt, azaz a Szerződés megkötését
követő 180. napig egyoldalú nyilatkozattal a vállalkozási szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális
jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli
meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja. Amennyiben ez nem következik be legkésőbb
a jelen Szerződés megkötését követő 180. napig, a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül
automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. Ily módon a szerződés hatálybalépésére még
a Szerződő Felek megállapodása esetén sincs lehetőség a meghatározott 180 napon túlmenően.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
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x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 millió Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11747006-20176620
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető
a Kbt. 54.§ (2)bek. meghatározott módokon. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54.§ (1)bek.szerinti ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot: pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, ill. készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói
kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén arról kell
nyilatkozni melyhez csatolandó az utalási bizonylat. AK a Kbt. 41/A.§ (2)bek. alapján előírja, hogy AT a
pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot,
illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt olyan elektronikus okirat formájában
bocsássa AK rendelkezésére,amely megfelel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 325.
§ (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Részletek KD. I. Kötet
Útmutatóban.
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. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: 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) AK eredményhirdetést nem tart, AT-ket a Kbt. 79.§ (2)bek. szerint, az összegezés
EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy
a Kbt. 70.§ (1)bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan
időtartam alatt fogja elvégezni, hogy ATknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön.
2) A felhívás IV.2.5.) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
3) AK rögzíti, hogy a Kbt. 131.§ (6)bek. rögzítetteknek megfelelően az AK a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt.
131.§ (5) bek. szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem
köthető meg - a Kbt. 131.§ (8)bek. rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját
követő tíz napos időtartam lejártáig.
4) Formai előírások: a KD. I. kötetben
5) AT-nek (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek) folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő
(adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) vonatkozásában nincs folyamatban
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változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlat részeként
benyújtani.
6) Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (5)bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részenként kitölteni.
7) AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71.§ (1)–(10)bek. szerint biztosítja
az EKR rendszeren keresztül.
8) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD I.kötetben részletezett előírásokra figyelemmel.
9) AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
(nemleges tartalommal is!).
10) Ajánlattevő szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a kiadott xls. formátum
kitöltésével és a főösszesítőt aláírva pdf. formátumban is, mely az ajánlati ár alátámasztására szolgál. AK
felhívja a figyelmet, hogy az érvényesség vizsgálata körében a költségvetés ellenőrzése során a a Közbeszerzési
Dokumentum I. kötet Útmutató 1.5.4. pontjában foglaltak szerint jár el.
11) AT köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT
nyilatkozatai, szakmai önéletrajzok).
12) AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13) AK jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75.§ (2)bek. e) pontjában foglaltakat.
14) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 47.§ (2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani,
figyelemmel arra, 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.
15) AK a Korm.rend. 26.§-a alapján előírja nyertes AT részére, hogy a szerződés hatálybalépését követő 5 napon
belül a kivitelezési szerződéshez csatolja a beruházás egészére kiterjedő, 35 millió HUF/káresemény és 100 millió
HUF /év összegű teljes körű felelősségbiztosításra (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) vonatkozó
kötvényét, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá
azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja. Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó
szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy AT nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy
meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti, és a felelősségbiztosításról szóló ajánlatot
a szerződéskötéskor bemutatja. Az igazoló dokumentum benyújtása a munkaterület átadás-átvételi eljárás
megkezdésének feltétele.
16) Az egyenértékűség igazolása – mely AT feladata -, tekintetében a Rendelet 46.§ (3)-(6)bek. az irányadóak. AK
hangsúlyozza, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található,
az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
17) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A.§-t, mely alapján AT-nek már az ajánlatában igazolnia kell az
előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban
foglaltaknak megfelelően. AK valamennyi AT ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen)
hiánypótlásra.
18) Az ajánlattétel nyelve a magyar.
19) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását (a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a dokumentációban
meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2)bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
20) Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
21) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094.
(levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy u. 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu).
FOLYTATÁS II.2.13) pontban
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Vörösmarty Színház (12703/2022)
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: Vörösmarty Színház
Nemzeti azonosítószám: 15361150207
Postai cím: Fő Utca 8.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 22512107
E-mail: szabo.attila@vorosmartyszinhaz.hu
Fax: +36 22512100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vorosmartyszinhaz.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/EKR000724692022/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/EKR000724692022/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: Színház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tűzgátló ajtók javítása, beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000724692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

616

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Székesfehérvári Vörösmarty Színház részére tűzgátló ajtók javítása (mindösszesen 85 darab), illetve a
nem javítható tűzgátló ajtó cseréje (mindösszesen 1 darab).
Főbb, javítással érintett mennyiségek, és műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban találhatók, melyek pontosan meghatározzák, hogy az egyes tűzgátló ajtók
tekintetében mely részeket kell javítani, cserélni.
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 során kiemelten fontos, hogy a szállított
eszközök egymással és a rendszer többi részével zökkenőmentesen integrálódjanak, továbbá az is,
hogy a teljes színház területén azonos eszközök kerüljenek beépítésre. Ezt csak úgy látja az ajánlatkérő
megvalósíthatónak határidőre, nagy biztonsággal, ha az eszközök beszerzését és a javítást egy kézben
tartja. Továbbá ebben az esetben a felmerülő garanciális és support jellegű kérdések is egy helyen
kezelhetőek, amelyek adott esetben jelentősen megkönnyítik/lerövidítik a felmerült problémák
megoldását - ami a színház működése szempontjából alapvető fontosságú.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tűzgátló ajtók javítása, beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

Fő tárgy:

617

50610000-4

További tárgyak:
50700000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Székesfehérvári Vörösmarty Színház részére tűzgátló ajtók javítása (mindösszesen 85 darab), illetve a
nem javítható tűzgátló ajtó cseréje (mindösszesen 1 darab).
Főbb, javítással érintett mennyiségek, és műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban találhatók, melyek pontosan meghatározzák, hogy az egyes tűzgátló ajtók
tekintetében mely részeket kell javítani, cserélni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) pont M/2.) alpontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata
hónapokban 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: 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
A VI.3.3.) pontban foglalt konzultáció kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján rögzíti, hogy
a konzultációra és a helyszíni bejárásra 9.00 órai kezdettel kerül sor, melynek során megtekinthetők a
szolgáltatással érintett ajtók (az ajtókat érintő egyes típushibák kerülnek megmutatásra a bejáráson
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résztvevők számára; találkozó: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8. - Vörösmarty Színház, a Magyar Király Szálló
felőli oldalon lévő művészbejárónál).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.
§-ára.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kell Ajánlattevőknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontja szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet). A fenti nyilatkozatokat EKR-űrlapon kell megtenni
- melynek során ajánlatkérő kéri a tisztelt Ajánlattevőket a nyilatkozatok hibátlan kitöltésére. Ajánlatkérő
felhívja továbbá az Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére. Az
ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kbt. 114/A. §-ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.)
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja és (3a) bekezdése alapján az eljárást megindító
felhívás feladása napjától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített (ezen időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe), legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolást /referencianyilatkozatot – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szolgáltatás tárgya,
- nyilatkozat a szolgáltatással érintett tűzgátló ajtók darabszámáról
- a teljesítés (szerződés) időtartama naptári dátummal (szerződés kezdő és befejező időpontja),
- nyilatkozat a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése.
A teljesítéseket elegendő és szükséges az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig
ismertetni és igazolni.
M/2.) és M/3.)
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján csatolni szükséges annak/azoknak a
szakember(ek)nek a megnevezését, végzettségüknek illetve képzettségüknek, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni (nyilatkozatminta a közbeszerzési dokumentumokban,
melyben a szakmai gyakorlatot/tapasztalatot: év,hó dimenzióban kell megadni a kezdő és végdátum
vonatkozásában is). A szakemberek tekintetében csatolni szükséges továbbá EKR-űrlapon a "Nyilatkozat
bemutatott szakemberekről" elnevezésű nyilatkozatmintát maradéktalanul kitöltve, továbbá a 45/2011.
(XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletének 4. pontja szerinti érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
(végzettségét igazoló okirat) másolatát.
Ezen felül a szakemberek tekintetében nyilatkozni kell, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésre fognak állni. Szintén csatolni szükséges a szakemberek által aláírt rövid szakmai
önéletrajzot, amelyben fel van tüntetve a szakemberek szakmai tapasztalatának időtartama szintén
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év/hó dimenzióban a kezdő és végdátum vonatkozásában is, és az aktuális (jelenlegi) munkáltatója
is (az önéletrajz olyan részletezettséggel csatolandó, hogy abból a szakemberek szakmai tapasztalata
megállapítható legyen).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben pl. a szakember nem az ajánlattevő
alkalmazásában áll, ez esetben alvállalkozóról és kapacitást nyújtó szervezetről beszélhetünk, melyre
kérjük, hogy az ajánlatok összeállítása során figyelni szíveskedjenek – további iratok becsatolása
szükséges.
Felhívja továbbá a figyelmet az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdéseire, továbbá a 67. § (3)
bekezdésére. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján EKR-űrlap kitöltésével a kapacitást nyújtó szervezetről
nyilatkozat csatolása szükséges, továbbá kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén 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,
és amely tartalmazza a Kbt. 65. § (12) bekezdés értelmében a kapacitás rendelkezésre bocsátó gazdasági
szereplő ajánlattevő részére szóló meghatalmazását, és alá kell támasztania a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglaltakat is.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott
igazolásokat/nyilatkozatokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább
60 darab tűzgátló ajtó javítására és/vagy cseréjére, beépítésére vonatkozó referenciával, amely több
szerződésből is teljesíthető.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a közbeszerzés szerinti tevékenységet
végzők munkáját közvetlenül irányító szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján
rendelkezik a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletének 4. pontja szerinti tevékenységre vonatkozó érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával és legalább 3 éves, tűzgátló nyílászárók javítására, cseréjére, beépítésére
vonatkozó szakmai gyakorlattal, tapasztalattal.
M/3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a fenti M/2.) alpontban feltüntetett
szakemberen túl további 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján rendelkezik
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM
rendelet 1. mellékletének 4. pontja szerinti tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
és legalább 1 éves, tűzgátló nyílászárók javítására, cseréjére, beépítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal,
tapasztalattal.
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 hibás teljesítési kötbér biztosítja, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 10 %ával megegyező mértékű.
A szerződést késedelmi kötbér biztosítja, melynek napi mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %ával megegyező - de legfeljebb 15%-os - mértékű.
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A szerződést meghiúsulási kötbér biztosítja, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %ával megegyező mértékű.
A szerződés 12 hónap jótállást tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő a közbeszerzés tekintetében az alábbiak szerint teljesíti az ellenszolgáltatást: Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, azokat figyelembe
véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét. Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 30%ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő szerződésszerű
teljesítését követően ajánlatkérő 15 napon belül teljesítésigazolást állít ki, mely alapján a nyertes
ajánlattevő jogosult a számláját benyújtani - a végszámlában kerül elszámolásra az esetlegesen
igénybe vett előleg összege (az ajánlatkérő elfogadja az elektronikusan benyújtott számlát is). A számla
kiegyenlítésére 30 napos fizetési határidővel kerül sor. A kifizetést illetően az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem is teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A tűzvédelmi
szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (1.
§, 1. melléklet 4. pontja)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4)
bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3)
bekezdése és a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) és helye: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.
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 ajánlatok értékelési módszere: arányosítás az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumban meghatározottak szerinti számítással (nettó ajánlati ár tekintetében fordított
arányosítás, szakember többlettap. tekintetében 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. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának
internetes címe az EKR informatika rendszer internetcíme: https://ekr.gov.hu (EKR000724692022). 2. Ahol a
Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus
űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus
űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 3. Az
ajánlatokhoz .pdf formátumban szkennelve csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) (ajánlattevő,
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) aláírási címpéldányát (ügyvéd által
készített aláírás mintát) és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t. 4. Az ajánlatnak
- az EKR-ben meghatározott űrlap szerint - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti összes adatot. 5. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és 67. § (4) bekezdéseire
vonatkozó nyilatkozatot (EKR-űrlapon). 6. Azon, az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat, melyekre az 1. pontban
említett EKR informatikai rendszer nem biztosít elektronikus űrlapot, .pdf formátumban, aláírva szkennelve kell
benyújtani. 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. A változásbejegyzési eljárás folyamatban létérő/vagy arról, hogy az nincs folyamatban, nyilatkozat
csatolása szükséges (EKR-űrlapon). 8. Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmazni arról, hogy az ajánlat tartalmaze üzleti titkot, és amennyiben igen, indokolást arról, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala
miért és milyen módon okozna aránytalan sérelmet ajánlattevőre nézve (EKR-űrlapon) - e körben ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § -ára. 9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései az
irányadók. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti együttműködési megállapodást (közös
ajánlattételre vonatkozó szerződést), a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. 10. Az
ajánlati árnak a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (és esetlegesen
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a közbeszerzési dokumentumokban) meghatározott feladatok ellátásra és a beépítésre kerülő eszközök teljes
vételárát (ellenértékét) kell tartalmaznia, azt nettó HUF egységben, pozitív egész számban kell megadni. 11.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 12. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint
teljes körben biztosítja. 13. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő
az irányadó. 14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és azok igazolását. 15. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban,
valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű vagy
magasabb minőségű - a javítandó ajtókkal kompatibilis - helyettesítő terméket elfogad. 16. Ajánlatkérő a Kbt.
81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el. 17. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Zalacsány község Önkormányzata (13600/2022)
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: Zalacsány község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432577220
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 6.
Város: Zalacsány
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lászlóné
Telefon: +36 83537015
E-mail: polgarmesterzalacsany@gmail.com
Fax: +36 83537015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zalacsany.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/EKR000842332022/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/EKR000842332022/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 helyi közutak fejlesztése Zalacsányban
Hivatkozási szám: EKR000842332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

626

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Zalacsányban
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés jellege, műszaki egysége nem teszi lehetővé a
részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Zalacsányban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0

További tárgyak:
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalacsány, 0214/1. 1107. 0227. 0213. 1108. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett hossz:
külterületi 0214/1, 1107 hrsz esetén /0+000 — 0+163,12 km sz. között 163,12 m
A nyomvonal külterületi részen helyezkedik el, és a 0213 hrsz. aszfalt burkolatú úthoz csatlakozik. A
0214/1, 1107 hrsz-ú út 2-3 méter szélességben van kiépítve hiányos burkolattal, melynek állapota
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leromlott. Az út vonalvezetése, vízszintes és magassági értelemben is, követi a terep adottságait m, %.
Vízelvezetés nincs kiépítve. Meglévő árok található a 0+050 és a 0+100 km sz. között, de vízelvezetési
funkciót nem tölt be. Zúzottkő és betonburkolatú telek- és kapube-járók találhatók a tervezési szakaszon,
melyeket az építést követőn helyre kell állítani, szintbe kell helyezni.
A felújítással érintett hossz:
0227. hrsz. esetén 0+000 – 0+145,60 km sz. között 145,60 m
A tárgyi útszakasz Zalacsány település északi részén található, Örvényes hegy 1108-0227 hrsz.-ú utak
határától indul. A tervezéssel érintett területen szilárd burkolatú út már nem megtalálható, az teljes
mértékben tönkrement, elszennyeződött, beiszapolódott. A burkolat szélessége a szaka-szon egységesen
2,50 m. A megerősítés során követjük az út jelenlegi viszonyait. Az út környe-zetében a csapadékvíz követi
a terepvonulatot és elszikkad.
A felújítással érintett hossz:
külterületi 0213 hrsz. esetén 0+362,80 – 0+762,80 km sz. között 400 m
A tárgyi útszakasz Zalacsány település északi részén található, a 0213 hrsz. utak területén talál-hatóak,
jellegét tekintve külterületi fekvésű. A 0213 hrsz.-ú szakasz meglévő szilárd burkolattal rendelkezik,
amely helyenként nyitott, kipergett felületű, hálósan/mozaikszerűen repedezett, helyenként kátyús,
felújítása szükséges, annak burkolata elöregedett azonban megfelelő profilú. A burkolat szélessége a
szakaszon egységesen a 0213 hrsz.-n ez 3,80 m. A megerősítés során követjük az út jelenlegi viszonyait. Az
út környezetében a csapadékvíz követi a terepvonulatot és elszikkad, illetve a meglévő nyílt árok vezeti el
a befogadóba.
A felújítással érintett hossz:
zárt kerti 1108 hrsz. esetén 0+000 – 0+077,60 km sz. között 77,60 m
külterületi 0213 hrsz. esetén 0+000 – 0+362,80 km sz. között 362,80 m
A tárgyi útszakasz Zalacsány település északi részén található, Örvényes hegy 1108 és 0213 hrsz.-ú utak
területét érinti. A tervezéssel érintett területen szilárd burkolatú út már nem megta-lálható, az teljes
mértékben tönkrement, elszennyeződött, beiszapolódott a 1108 esetén, míg a 0213 hrsz-ra vonatkozóan
annak burkolata elöregedett, repedezett, helyenként kátyús, azonban megfelelő profilú.
A burkolat szélessége a szakaszon egységesen 2,50 m a 1108 hrsz esetén, míg a 0213 hrsz.-n ez 3,80 m.
A megerősítés során követjük az út jelenlegi viszonyait. Az út környezetében a csapa-dékvíz követi a
terepvonulatot és elszikkad, illetve a meglévő nyílt árok vezeti el a befogadóba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke a kötelezően előírt 12 hónapon felül (0-24 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás -a rendelkezésre állási idő alatt- bármely a Megrendelő által felismert hiba
Vállalkozó általi javítás megkezdési időpontja a bejelentést követően (min. 1 - max. 48 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A kivitelezési szerződés tervezet 3. pontjában részletezett feltételek fennállása
esetén max. 30-nappal hosszabbítható meg a szerződés.
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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: VP6-7.2.1.1-21
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. 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: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja
esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében, és a 321/ 2015. Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitás
nyújtó szervezetet. Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül
kell megtenni az űrlapok megfelelő kitöltésével. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése
alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése
alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti (1997.évi
LXXVIII. törvény), építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország 2014/ 24/EU
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásában, vagy a vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

629

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatban az ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő igazolásként nem köteles dokumentumot csatolni,
a nyilvántartásban való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében igazolást kell benyújtani, hogy a 2014/ 24 /EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel. Ez utóbbi
esetben a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatban
nyújtsák be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembereknek megnevezése, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése az ajánlattevő vagy a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával történhet. A szakemberek
végzettségének igazolása a végzettség megszerzését igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatának
benyújtásával történhet. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolása
végett bemutatott szakember tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a bemutatott
szakmai tapasztalat vonatkozásában az elvégzett tevékenység pontos tartalmát, azon szervezet
nevét, akinek részére a munka elvégzésre került, valamint részéről a munka elvégzését megerősíteni
képes személy nevét és telefonszámát, illetve a munka elvégzésének idejét év/hónap pontossággal. A
nyilatkozatnak szintén tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint a
szakember
nyilatkozik, hogy az ajánlattevő általi bevonásáról és megjelöléséről tudomással bír, és az ajánlattevő
nyertessége esetén a szerződés teljesítésében való közreműködésének nincs akadálya. Az ajánlattevő
nyilatkozatának a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét év, hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag az egész hónapokat veszi figyelembe,
amelyek teljes időtartama alatt a szakember szakmai tapasztalatot szerzett. A szakmai tapasztalat
igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak
alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként!
Amennyiben az M.1.1. pont tekintetében megnevezett szakember a szakmagyakorlási jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében
az Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat
igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem
szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.1.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
tapasztalattal, vagy érvényes MV-VZ vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a szerződés nettó összegére veteített 0,08 % naptári naponta, minden
megkezdett naptári napra. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható
késedelem esetén a szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Ebben az esetben az
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér helyett a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási
kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér az Ajánlatkérő elállásának írásbeli közlésével egyidőben válik
esedékessé.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint 5 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja,
amennyiben Ajánlattevő igényt tart rá. Az Ajánlattevő 3 rész-számla és 1 végszámla benyújtására jogosult
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában előírtak figyelembe vételével. A számla a szerződésszerű a
teljesítést követően utólagosan kerülhet benyújtásra. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a
szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135.
§ (1) és (6) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A szerződéskötés és az elszámolás
pénzneme magyar forint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
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: 2022/07/21 (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: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdéseiben, illetve a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár szempont és második minőségi szempont: fordított arányosítás (az alacsonyabb megajánlás a
kedvezőbb), Első minőségi szempont: egyenes arányosítás (a legmagasabb megajánlás a kedvezőbb)
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. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
3. Az ajánlathoz csatolni kell a képviseletre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.
Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, a változás tényét és tartalmát
igazoló okirat másolatát, mely a változást tartalmazza is csatolni kell.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő
megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az
ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.
5. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához.
6. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költségeket az Ajánlattevőknek kell viselniük, a
költségek megtérítésére az Ajánlatkérő nem kötelezhető. A rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció
kizárólag az ajánlat készítése céljából használható fel.
7. Ajánlati ár: Az ajánlati árat nettó egységárban kell megadni, külön szerepeltetve az ÁFA-t. A megadott áron felül
az ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a szerződés teljesítésével kapcsolatos Kbt. 138. §-a szerinti
előírásokra.
9. A III.1.3. pont alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra.
10. Biztosítás: Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § hatályos renelkezése szerint, majd ezt
követően pedig a szerződés fennállása alatt Ajánlatkérő felhívására haladéktalanul köteles Ajánlatkérő felé a
biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti
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tevékenységre kiterjedő 40.000.000,-HUF/év és káreseményenként 10.000.000,- HUF, összegre szóló szakmai
felelősségbiztosítással.
11. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat Győrvári Adrienn Katalin látja el.
Lajstromszáma: 00756
12. Az ajánlat összeállításánál az Ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Gárdony Város Önkormányzat (13672/2022)
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: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727392207
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gardony.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/EKR000975652022/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/EKR000975652022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tapintható térkép-makettek legyártása
Hivatkozási szám: EKR000975652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

636

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35261000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében tapintható információt tartalmazó térkép-makettek legyártása,
leszállítása és telepítése, beépítése, felszerelése.
A feladat és a szállítandó eszközök részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Tapintható térkép-makettek legyártása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 51., hrsz: 5318/15
2484 Gárdony-Agárd, Chernel I. u. 1., hrsz: 5426/4
2484 Gárdony-Agárd, Üdülők útja 1. hrsz.: 5429/19
2483 Gárdony, Harcsa u. 2. hrsz.: 6036/59
2483 Gárdony, Pisztráng u. 21. hrsz.: 6036/59
2483 Gárdony, Ibolya u. 2. hrsz. 6282/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.3) pontban megjelölt strandok korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök beszerzése
és szállítása, az eszközök telepítése, beépítése és felszerelése.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

637

A beszerzendő fő termékek és mennyiségeik:
A teljesítési helyenként (más-más tartalommal) három-három darab 70*70 cm befoglaló méretű
tapintható térkép-makettek legyártása, leszállítással és elhelyezéssel
Méret: 70x70 cm
Vastagság: 1,5-2 cm (kiviteltől függően változtatható)
Alapanyag: Jesmonite AC100 víz bázisú kompozit anyag, mely módosított gipszet tartalmaz dekoratív
termékek formázásához, másolásához és gyártásához, vagy ezzel egyenértékű kültérben is alkalmazható
műgyanta. A táblák öntésekor üvegszövet erősítést kell alkalmazni
Rögzítés: Az öntvényekbe a rögzítéshez alkalmas metrikus belső menetű fém hüvelyeket kell süllyeszteni,
amiken keresztül a panelek a tábláktól függetlenül legyártott tartószerkezetre rögzíthetők, oldható
kivitelben. A belső metrikus fém hüvelyek rozsdamentes acél anyagúnak kell lenni a korrózióvédelem
miatt.
Térképek tartalma:
Tájékozódását segítő, tapintható térképek, amelyek a fejlesztendő strandok bejáratai környékén, valamint
további két közlekedési „csomópontban” kerülnek kihelyezésre segítve ezzel a vakok és gyengén látók
tájékozódását.
A térképek feliratait kontrasztos színű, kb. 2 cm magas, könnyen olvasható, pl. Arial Bold
betűtípussal kell feliratozni. Az információk Braille-írással is megjelennek a térképeken, 2cm magas
standard, mardburg medium braille felirat (vonatkozó szabványok szerint).
Grafikai tartalom megjelenése:
A grafikai terveken látható ábrákat relief szerűen kell megjeleníteni olyan rétegugrással, hogy azt a nem
látók is kitapogathassák (ajánlott minimális rétegvastagság: 1mm) Ábrázolástól függően több réteg
egymásra rétegződése is megengedett a plasztikusabb megjeleníthetőség miatt.
Festés:
A táblák igény szerint több színre festendők (grafikai terv függvényében) A színek Panton, vagy RAL
skála alapján kerülnek meghatározásra. Az alkalmazott festékek akár 2K-s akár akril bázisúak lehetnek, de
mindenképp bírniuk kell a kültéri használatból fakadó igénybevételeket. Az alkalmazott festékek matt
megjelenésűek legyenek.
A feladat és a termékek részletes leírását, és kialakításuk jellemzőit a mellékelt specifikációban foglaltak,
a szerződéstervezet valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. Csatolásra kerülnek a térképek, az
információ tartalomra vonatkozólag, amelyek pontosítása-véglegesítése a szerződéskötésre kidolgozásra
kerül.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök teljesítési helyre történő szállítását, telepítését,
beépítését illetve felszerelését.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A beszerezni kívánt eszközök tekintetében kötelezően előírt 24 hónap
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / 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: vagy napban: 40
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: GINOP-7.1.10-21-2021-00001
II.2.13) További információ
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
adásvételi szerződés.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek
- bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem
lenne ésszerű. Ajánlatkérő úgy alakította ki a követelményeket, hogy az a versenyt megfelelően biztosítsa,
amellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő
megvizsgálta, és annak alapján megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az esetlegesen
érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként
ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozatával kell igazolnia.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

639

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
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 az eljárásban előírt - Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontok szerinti - kizáró okok
[321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) bek.]
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.].
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása
szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].
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.) Kr.
1. § (7) bek.]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely szerint nem köteles az eljárásban alkalmassági
követelményt előírni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését
alkalmazza, mely szerint nem köteles az eljárásban alkalmassági követelményt előírni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely
szerint nem köteles az eljárásban alkalmassági követelményt előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely szerint
nem köteles az eljárásban alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely
szerint nem köteles az eljárásban alkalmassági követelményt előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely szerint
nem köteles az eljárásban alkalmassági követelményt előírni.
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: nyertes ajánlattevőt a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek
a késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vételár 1 %-ának
megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja
a 15 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – az
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adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak
tekinteni, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, és nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett berendezés nettó értékének 1 %-a/nap.
Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő – ha olyan okból, amiért felelős – a szerződés meghiúsul, az
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére.
Jótállás: Az eszközökre 24 hónap + …. (nyertes ajánlattevő ajánlatában tett megajánlás szerinti) hónap.
Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok a jótállás időtartamát ettől eltérően
szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai
tekintendők irányadónak. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel napja.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények a jótállás időtartamára
jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettó vételár 3%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos részletes
szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Tartalékkeret nincs.
Az előleg a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 40 %-ának megfelelő mértékű. Az előleg elszámolása: az előleget a végszámlából kell
levonni.
Számlázás: Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 6: 155.§
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Kr.
- 272/2014. (XI. 5.) Kr.
Részteljesítési határidő nincs. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés
pénzneme a forint. A szerződés tételes elszámolású.
Finanszírozás:
1. rész - Park Strand:
Projekt azonosító: STR-2021-114
Támogatói okirat: NY/22/000172-10/2022
2. rész - Napsugár Strand:
Támogatói okirat: NY/22/000171-10/2022
Projekt azonosító: STR-2021-112
3. rész - Tini Szabadstrand
Támogatói okirat: NY/22/000170-10/2022
Projekt azonosító: STR-2021-113
4. rész - Sirály Strand
Támogatói okirat: NY/22/000165-10/2022
Projekt azonosító: STR-2021-107
5. rész - Panoráma Partszakasz
Támogatói okirat: NY/22/000173-10/2022
Projekt azonosító: STR-2021-115
6. rész - Tó-Party Rendezvénystrand
Támogatói okirat: NY/22/000168-10/2022
Projekt azonosító: STR-2021-109
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Támogatói Okiratok alapján, valamint saját forrás
Támogatási intenzitás: 87,42 %
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Részl: AD
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által 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
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: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
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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: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
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 elektronikusan történik az EKR-ben. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, a 2. szempont: egyenes arányosítás. A 2. értékelési
részszempont esetén az Ajánlatkérő által előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartamára kérünk megajánlást tenni.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1) AK a Kbt. 117. §-a alapján folytatja le az elj-t. Kbt. 117. § (2) szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok:
AK a Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
AK a Kbt. 114/A. § (2) bek.-ét nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-nek megfelelően
végzi el. Ha nem hirdetményben közzétett közbesz. dok-ok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez
még ésszerű időtartam, de legalább 2 munkanap áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok
módosítását AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi
GSZ-t, akik az elj. iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A.§ (1) bek.-ét, azaz a kizáró okok és az alk, követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a GSZ-ők az ajánlatukban kötelesek
benyújtani.
AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján végzi. A kizáró okokkal kapcsolatos minden nyilatkozatot és az alk. köv-eknek
való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtani.
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2) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit. Ak a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
3) Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtandó további dokumentumok: Ajánlattevő az ajánlati ár
ellenőrzéséhez csatolja ajánlatában a beárazott tételes ártáblát.
4) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063 (ANPAST
Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.)
5) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
6) A Kbt. 71. § (6) bek.: ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be, AK
korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7) AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, elj. – eljárás, h. – hogy, v. –
vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, ért. szp. – értékelési szempont, TO – Támogatói Okirat
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Ostoros Községi Önkormányzat (13637/2022)
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: Ostoros Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728953210
Postai cím: Hősök Tere 4
Város: Ostoros
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böjt László
Telefon: +36 36356010
E-mail: titkarsag@ostorosionkormanyzat.t-online.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ostoros.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/EKR000941532022/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/EKR000941532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000941532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében az Ostoros Községi Önkormányzat két külterületi útszakasz tekintetében valósít meg
beruházást. A 0167/14. helyrajzi számú út, illetve az összefüggő, egymásba fonódó 0166., 0109. és 0110/2.
helyrajzi számú utak burkolatainak felújítását/korszerűsítését tervezi.
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:
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233142-6

További tárgyak:

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

45233222-1
45233223-8
45233228-3
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Ostoros külterület, 0167/14 0166, 0109, 0110/2, helyrajzi számú utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
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A nyertes ajánlattevő feladata két külterületi útszakasz, a 0167/14. helyrajzi számú út, illetve az összefüggő,
egymásba fonódó 0166., 0109. és 0110/2. helyrajzi számú utak burkolatainak felújítása/korszerűsítése.
A felújítandó területek két különböző helyszínen találhatóak meg.
Az 1. sz. feladat (U-1) helyszínei a 0166., 0109. és 0110/2. hrsz-ú utak, amelyek Ostoros település keleti
részén, folytatólagosan találhatóak. Az utak a Gárdonyi Géza utca felől közelíthetők meg, és a külterületi
mezőgazdasági területek (szőlőtáblák) felé vezetnek. Az utak burkolat nélküli földutak.
A 2. sz. feladat (U-2) helyszíne a 0167/14. hrsz-ú út, amely Ostoros település dél-keleti részén található.
A felújítás kezdete a 2503. számú Eger-Novaj összekötő úttól indul, és tart észak - észak-nyugat felé, a
külterületi mezőgazdasági területek irányába. Az út teljes hosszon aszfalt burkolatú, ami nagyobb részben
elhasználódott, leromlott állapotú. A fentiekben felsorolt utak vízelvezetése nyílt rendszerű, szakaszonként
szikkasztó, párologtató árkokkal. Az utak környezete mezőgazdasági területekkel határos, helyenként
cserjés, fás sávokkal.
A tervezett létesítmények közül az U-1 és az U-2 feladatban ismertetett utak is önkormányzati kezelésűek/
fenntartásúak.
U-1: 691,25 m hosszon épül. A mezőgazdasági utak tervezési előírása alapján az alábbi kategóriába
sorolt: Gazdasági út - Mezőgazdasági út - Szántóföldi Gyűjtő út - H jelű akadályoztatási osztály. Tervezési
sebesség: 40 km/h. Koronaszélesség: 5,50 m. Burkolatszélesség: 3,50 m. Padkaszélesség: 1,00 m. Tervezési
élettartam: 20 év. Az U-1 jelű utak esetében a feladat a meglévő földút megadott rétegrend szerint
Mechanikai stabilizációs kiépítése, padka készítése és a meglévő árkok tisztítása.
U-2: 1551 m hosszon épül. Kategória besorolás: Gazdasági út - Mezőgazdasági út - Szántóföldi Gyűjtő
út - H jelű akadályoztatási osztály. Tervezési sebesség: 40 km/h. Koronaszélesség: 5,50-6,00 m (változó
szélesség). Burkolatszélesség: 3,50-4,00 m (változó szélesség). Padkaszélesség: 1,00 m (egy, ill. kétoldali).
Tervezési élettartam: 20 év. Az U-2 jelű út esetében a feladat a meglévő pálya kátyúzása, szükséges
helyeken bitumenemulzióval kötött zúzottkőréteg beépítése és aszfaltkopóréteg építése, valamint
padkázás és az árkok tisztítása.
Alkalmazandó rétegrendek.
1. U-1 jelű szakasz: 0166, 0109 és 0110/2 utak:
• 100 mm Z022 (régi: M22) zúzottkő záró réteg
• 200 mm Z063 (régi: M56) zúzottkő alapréteg
• 200 mm szemcsés javítóréteg
• szükséges helyeken 500 mm vtg. zúzottkő réteg (talajcsere)
• tömörített altalaj min. 40 N/mm2 teherbírással
2. U-2 jelű szakasz: 0167/14 út:
• 50 mm AC11 aszfalt kopóréteg
• 50 mm – 100 mm kátyúzás
• meglévő aszfalt burkolatú pályaszerkezet
ahol a meglévő aszfalt kopóréteg teljesen elhasználódott, leromlott, ott az alábbi rétegrend épül:
• 50 mm AC11 aszfalt kopóréteg
• átl. 150 mm NZ22/32 zúzottkő bitumenemulzióval kötve
• meglévő zúzottkő útalap
3. Átjárható épített folyóka (U-1 és U-2 is)
• 200 mm terméskő burkolat (hézagkitöltéssel)
• 100 mm C16/20-16-F2 betonágyazat
• 250 mm Szemcsés javítóréteg
4. Padka (U-1 és U-2 is)
• 150 mm padka feltöltése min. M-2 min. jó földműanyagból vagy bányameddőbő
A létesítmények a rendezési terv szerint közlekedési célú területen valósulnak meg. Felsőbbrendű
tervek (megyei, országos) az utakról nem rendelkeznek. A beavatkozás, a tervezett létesítmény régészeti
lelőhelyet, régészeti védőövezet területet, helyi jelentőségű védett területet nem érint, nem honvédelmi
és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén valósul meg. NATURA 2000 érintettség nincs.
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Az építési beruházás nem engedélyköteles. A részletes műszaki információkat a műszaki dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. MSZ2. alk. köv. szerinti szakember MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez
szükséges tapasztalaton felüli útépítés és/vagy útfelújítás során szerzett szakmai tapasztalata (hónap, min.
0 max 36) 15
2 . A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama
(hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói átalánydíj (nettó Ft) / 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: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
kivitelezési szerződés.
Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya nem
hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után.
Részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen
eljárás során tekintettel arra, hogy 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
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egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági
igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb,
így költséghatékonyabb a beszerzés. Műszaki okok tételesen: A részekre történő bontás lehetősége
munkaszervezési, közlekedésszervezési okokból nem alkalmazható, mivel a felvonulási terület
csökkentése, az egységes forgalomtervezési szempontok és az egyes munkafolyamatok egymáshoz
hangoltsága, valamint a munkanemek nagyfokú azonossága miatt az elvégzendő építési beruházás egy
egységként kezelendő. A munkarészek egymásra utaltsága, egy építési beruházáshoz kapcsolódó munkák,
egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése, ezáltal magasabb minőségű
munka, környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége, szükséges egyeztetések, utazások és
környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja. Gazdasági okok tételesen: Ajánlatkérői
megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével. Megállapítható, hogy az építési
munkálatok egymást átfedik, a kivitelezés ütemezését egymástól nem érdemes függetleníteni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az
ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában
foglaltakra.
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 az eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti – kizáró okok. [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés]
Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §
(4) bekezdése]
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
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valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr.
1. § (7) bek.]
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása
szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Mo.-on letelepedett
GSZ esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja
az 1997. évi LXXVIII. törvény (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: Az ajánlatban benyújtandó az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő megnevezéséről szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?
frame=Search oldalon ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy
szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. §-a alapján a GP1., GP2. alk.-i követelménynek
való megfelelés tekintetében az alábbiak szerint előírt igazolásokat szükséges benyújtani az ajánlatban:
GP1.: 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pont: az elj.-t megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti
évre vonatkozó saját v. jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredmény-kimutatás
részeinek benyújtása (ha a GSZ letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét)
Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges
Ha AT a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alk.-át a közbeszerzés tárgyából (útépítés/útfelújítás) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni - 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek.
Ha AT a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, mely tekintetében
a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az alk.-i követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v. dokumentummal igazolhatja pénzügyi-gazdasági alk.-át.
AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, h. olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP1. szerinti alk.-i
követelmény igazolásának AK által elfogadott módjáról - 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.
GP2.: az elj.-t megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából
(útépítés/útfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat,
attól függően, h. AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak -321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont
Ha AT a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alk.-i követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v. dokumentummal igazolhatja
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pénzügyi-gazdasági alk.-át. AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, h. olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni a GP2. szerinti alk.-i követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
AK által elfogadott módjáról [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.]
Ha az ajánlattevő a GP2. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később
létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő
tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (5) bek.]
Kbt. 140. § (9) bek. irányadó
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi
szempontból alkalmatlan amennyiben:
GP1.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint
az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben egynél több
üzleti évben negatív volt.
A GP1. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági
szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők
közül egy felel meg a GP1. alkalmassági követelménynek.
Amennyiben az ajánlattevő a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az
ajánlattevő alkalmasságát, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele a működése ideje alatt eléri a
nettó 67 500 000 Ft-ot.
GP2.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri
el a nettó 90 000 000 Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (útépítés/útfelújítás) származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 67 500 000 Ft-ot.
A GP2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az
árbevételi adatok összeadódhatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1.: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pont: az AF
feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére
szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) és a 23. § szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
A teljesítés igazolásaként AK elfogadja annak igazolását is, ha a ref.köv-ben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §].
Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként /AV-ként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag
csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (4)-(5) bek. irányadó.
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk.-i minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alk.-i
előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az
alk. megítéléséhez, az alk.-i min.köv.-ekben megfogalmazásra került.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
- a Vállalkozó neve, székhelye
- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye, elérhetősége
- az építési beruházás (szerződés/eseti megrendelés) tárgya, mennyisége,
- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/
alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása)
- közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal: év/hó/nap)
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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A befejezés időpontja alatt ajánlatkérő a műszaki átadás-átvétel időpontját érti.
MSZ.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
– a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk-i előírásoknak
megfelelő szakemberekre.
A szakemberek tekintetében alk.-i kritériumként AK a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett – az AF-ban meghatározott –
végzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő.
Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve
szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban,
a jogosultsághoz szükséges végzettséget (ill. az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot
AK megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ez esetben a
szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a
jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja.
Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki
számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Ha a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai
nyilvántartásban, v. az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, igazolásként a szakember
tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű
másolata, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember
által sk. aláírt szakmai önéletrajz.
A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön
ismertetésre.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek
vonatkozásában az alk.-i minimumkövetelmények előírnak. AK az időben párhuzamos gyakorlatokat csak
egyszer veszi figyelembe.
AT egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben kijelenti, h. az AT nyertessége esetén rend-re áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az
ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan,
mely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai
szempontból alkalmatlan:
MSZ.1.: ha az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) nem
rendelkezik az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel
lezárt, összességében legalább 1000 m hosszúságú aszfaltburkolatú út építéséről/felújításáról szóló
szerződéssel vagy szerződésekkel.
A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
AK az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éves (60 hónap) vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc
éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
MSZ.2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
1 fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-KÉR vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő
technikus (vagy ezekkel egyenértékű) 5 év szakmai gyakorlattal.
Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
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AK egyenértékű végzettségeket is elfogad, az ezzel kapcsolatos információk a dokumentációban. AK
az MSZ2.1. pont vonatkozásában egyenértékűnek fogadja el az MV-KÉ jogosultságot, illetve az annak
megszerzéséhez a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő
meglétét.
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: Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a
késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozói díj 0,5 %-ának
megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke:
a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 40 naptári napot, úgy
Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.
Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és
Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó – a neki felróható okból bekövetkező – meghiúsulás esetén az
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.
Jótállás: Időtartama 36 hónap + ……………….. (Vállalkozó ajánlatában tett megajánlás szerinti) hónap
A kötelező alkalmassági idő a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján 5 év.
Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként
jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésre, melynek mértéke a szerződés szerinti
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 5 %-a.
A jótállási biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
A Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdésben foglalt egyik
biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és
időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos részletes
szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK tartalékkeretet nem köt ki. Nyertes AT jogosult a Kbt. 135. § (7) alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás
5%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. A nyertes AT előlegszámlát állít ki. Előleg elszámolása:
2. és 3. részszámlából két egyenlő részletben. AK az ellenszolgáltatást részben saját forrásból, részben
EU támogatásából biztosítja, utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt
elszámolható költségének 95,000000 %-a. Benyújtható 3 részszámla (25%, 50%, 75%-os készültségenként)
és 1 végszámla (100%-os készültségnél). Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (Ft),
a szerződés átalánydíjas. Jogszabályok: Kbt. 135.§(1);(3);(5)-(8); 272/2014. (XI. 5.) Kr. Ptk. 6:130.§(1)-(2)(ha
AV igénybevételére nem kerül sor); 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (AV igénybevétele esetén); 322/2015.
(X. 30.) Kr. 30. §, Áfa tv. 2011. évi CXCV. törvény. 368/2011. (XII. 31.) Kr. Részletes fizetési feltételek a
szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A
szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: GP1. GP2., MSZ1., MSZ2.
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: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/07/18 (éééé/hh/nn)
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás, a 2. és a 3. értékelési szempont: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1) AK a Kbt. 117. §-a alapján folytatja le az elj-t. Kbt. 117. § (2) szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok:
AK a Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
AK alkalmazza a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdését, azaz a kizáró okok és az alk. követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani.
AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján végzi. Ezért a kizáró okokkal kapcsolatos minden nyilatkozatot és az alk. köveknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi
határidő lejártáig benyújtani.
AK a Kbt 114/A.§ (2) bekezdését nem alkalmazza, hanem az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-nek
megfelelően végzi el. Ha nem hirdetményben közzétett közbesz. dok-ok módosulnak és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam, de legalább 2 munkanap áll rendelkezésre, az ajánlattételi
határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési
dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti AK valamennyi GSZ-t, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
2) AK nem tart helyszíni bejárást, ugyanakkor a munkálatok helyszíne korlátozás nélkül szabadon
megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében a
munkálatok helyszínét előzetesen tekintsék meg
3) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, továbbá alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Építési-szerelési felelősségbiztosítás: 90 millió Ft/év és 30 millió Ft/káresemény értékhatárig. részletes
követelmények a Szerződéstervezetben.
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5) A szerződéskötés további feltétele, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén valamelyik tag)
rendelkezzen legkésőbb a kivitelezési szerződés aláírásának időpontjában ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy
ezekkel egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063
7) A szerződés teljesítése során nyertes AT-nek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti, vagy
azzal egyenértékű jogosultságú – a szerződésben előírt - felelős műszaki vezetővel.
8) AK előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés valamint az értékelési
szempontokra tett vállalások képezik a részeit.
9) Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, elj. – eljárás, h.
– hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. - alkalmasság
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Balkány Város Önkormányzata (13677/2022)
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: Balkány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732059215
Postai cím: Rákóczi Út 8.
Város: Balkány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kékesi-Zakar Enikő
Telefon: +36 42561000
E-mail: balkany@balkany.hu
Fax: +36 42561073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://balkany.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:
Útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000740212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

658

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb mennyiségek:
Alépítményi munkák 2736 m2
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 451,9 m3
Aknafedlap szintbe helyzés 55 db
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4233 Balkány, Ady Endre utca (hrsz: 909)
4233 Balkány, Benedek Elek utca (hrsz: 741/2)
4233 Balkány, Dózsa György utca (hrsz: 818)
4233 Balkány, Gábor Áron utca (hrsz: 652)
4233 Balkány, Petőfi Sándor utca (hrsz: 1116)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Alépítményi munkák 2736 m2
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 451,9 m3
Aknafedlap szintbe helyzés 55 db
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 Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítésben szerzett
kivitelezési tapasztalata (db) (min. 0 db, max. 3 db) 20
2 3. A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap,
max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó 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
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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: Útfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az eljárás EREDMÉNYTELEN, tekintettel arra, hogy
valamennyi Ajánlattevő ajánlati ára meghaladja Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: J.B. TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 24098883215
Postai cím: Károlyi út 9
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24098883215
Hivatalos név: FE-MA THERM Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26361446215
Postai cím: Vasvári Pál Utca 15
Város: Nyírbéltek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4372
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26361446215
Hivatalos név: DAVEVI Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14433647215
Postai cím: Széchenyi Út 45.
Város: Nyírbéltek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4372
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14433647215
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:
2022/05/27 (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:
2022/06/30 (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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Budapesti Honvéd Sportegyesület (13369/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 19806567241
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beke Jenő
Telefon: +36 307350496
E-mail: beke.jeno@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet
I. 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:
BHSE – Lelátó és Eredményjelző beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000701372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

665

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37482000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Honvéd Sportegyesület („Ajánlatkérő”) Kosárlabdacsarnokában, annak fejlesztése érdekében
lenyitható lelátó, illetve eredményjelző beszerzése.
1. rész: Lenyitható lelátó
• 6 db pillérközben, pillérközönként 4,50 m adott alaprajzilag
• Lelátó típusa: lenyitható lelátórendszer manuális mozgatással, kiszállítással a mozgatás
(kinyitás, összecsukás) 1-2 emberrel megoldható
• Falburkoló védőelem: a teljes lelátó mögötti szélességben a csatlakozó falat védő
falburkolattal kell ellátni (legfelső üléssor háttámlája)
• Szegmensek száma: 12 db 2,20 m széles szegmens
• Sorok száma: 3 soros
• Férőhelyek száma: összesen 144 fő
• Sorok emelkedése: 400 mm
• Lelátó mélysége zárt állapotban: legfeljebb 410 mm faltól
A beszerezni kívánt eszközök technikai paramétereinek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
2. rész: Eredményjelző
A beszerzés tárgya 1 fő eredménykijelző és 1 db másodkijelző LED kivitelben, vezérlőrendszerekkel, pultos
és notebook-os vezérlőrendszerrel, időmérő órákkal, palánk fényjelzéssel, szoftverekkel a részletes kiírás
szerint.
A beszerezni kívánt eszközök technikai paramétereinek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 35794000 (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: Lenyitható lelátó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39113000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő Kosárlabdacsarnokában, annak fejlesztése érdekében lenyitható lelátó beszerzése az
alábbiak feladatok elvégzése szerint:
1. rész: Lenyitható lelátó
• 6 db pillérközben, pillérközönként 4,50 m adott alaprajzilag
• Lelátó típusa: lenyitható lelátórendszer manuális mozgatással, kiszállítással a mozgatás (kinyitás,
összecsukás) 1-2 emberrel megoldható
• Falburkoló védőelem: a teljes lelátó mögötti szélességben a csatlakozó falat védő falburkolattal kell
ellátni (legfelső üléssor háttámlája)
• Szegmensek száma: 12 db 2,20 m széles szegmens
• Sorok száma: 3 soros
• Férőhelyek száma: összesen 144 fő
• Sorok emelkedése: 400 mm
• Lelátó mélysége zárt állapotban: legfeljebb 410 mm faltól
A beszerezni kívánt eszközök technikai paramétereinek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció szerinti, valamint az árazott költségvetésben
meghatározott előírásoknak megfelelő termékek megajánlása.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• valamennyi megajánlásra kerülő anyag és munkadíj
• szállítását (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, a termék használatra kész állapotban történő
átadását, tárolását maximum 12 hónapig), továbbá
• garanciát (a 12 hónapos jótállást a termék beépítését követően)
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás, illetve annak részét képező árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a
dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés
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csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó 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:
A szerződés teljesítése a szerződés aláírása napjától. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6)
figyelembevételével kerül sor. A feltüntetett teljesítési határidő fix, azon változtatni nem lehet,
figyelemmel arra, hogy a beszerzés 2016/2017 évi TAO forrás terhére kerül megvalósításra és elszámolásra.
II.2.1)
Elnevezés: Eredményjelző
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37482000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő Kosárlabdacsarnokában, annak fejlesztése érdekében eredményjelző beszerzése az
alábbiak feladatok elvégzése szerint:
A beszerzés tárgya 1 fő eredménykijelző és 1 db másodkijelző LED kivitelben, vezérlőrendszerekkel, pultos
és notebook-os vezérlőrendszerrel, időmérő órákkal, palánk fényjelzéssel, szoftverekkel a részletes kiírás
szerint.
A beszerezni kívánt eszközök technikai paramétereinek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció szerinti, valamint az árazott költségvetésben
meghatározott előírásoknak megfelelő termékek megajánlása.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• valamennyi megajánlásra kerülő anyag és munkadíj
• szállítását (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, a termék használatra kész állapotban történő
átadását, tárolását maximum 12 hónapig), továbbá
• garanciát (a 12 hónapos jótállást a termék beépítését követően)
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás, illetve annak részét képező árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a
dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
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eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó 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:
A szerződés teljesítése a szerződés aláírása napjától. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6)
figyelembevételével kerül sor. A feltüntetett teljesítési határidő fix, azon változtatni nem lehet,
figyelemmel arra, hogy a beszerzés 2016/2017 évi TAO forrás terhére kerül megvalósításra és elszámolásra.
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:
10134 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lenyitható lelátó
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: 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: FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13142122241
Postai cím: Corvin Tér 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
E-mail: toth.anita@fsbutor.hu
Telefon: +36 309691905
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13142122241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23996000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13142122241
Postai cím: Corvin Tér 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13142122241
Hivatalos név: Tribün Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23137851243
Postai cím: Simándy József Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23137851243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Eredményjelző
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: 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: Visual Solutions Fejlesztő, Gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12880524242
Postai cím: Baross Utca 291.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: helmeczi@visualsolutions.hu
Telefon: +36 703415530
Internetcím(ek): (URL) www.visualsolutions.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12880524242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11798000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11798000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Visual Solutions Fejlesztő, Gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12880524242
Postai cím: Baross Utca 291.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12880524242
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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13485/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti 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.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

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
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fogaskerekű vasút fékvillájának javítása
Hivatkozási szám: EKR000689782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

675

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50221400-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fogaskerekű vasút fékvillájának javítása, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés)
Teljes mennyiség (tervezetten): 80 db/24 hónap
A feladat ismertetését a közbeszerzési útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 2. számú melléklete („Ajánlati
ártáblázat”, a továbbiakban: Ártáblázat), a feladatra vonatkozó részletes műszaki követelményeket,
előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a hozzá tartozó műszaki rajzok
(a továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11840000 (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: Fogaskerekű vasút fékvillájának javítása
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50221400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A BKV Zrt. alábbi villamos fogadóraktára:
V130 raktár (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 14-16.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fogaskerekű vasút fékvillájának javítása, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 80 db/24 hónap
A feladat ismertetését az Ártáblázat, a feladatra vonatkozó részletes műszaki követelményeket, előírásokat
a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazzák.
Az Ártáblázaban 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 egységár kerül 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
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítési határidő (legfeljebb 60 naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati összár (ÁFA nélkül, Ft/12 hónap) / 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:
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

677

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:
10433 / 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: Fogaskerekű vasút fékvillájának javítása
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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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: NAST Alkatrészgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10269709241
Postai cím: Gárdi Jenő Utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nast.hu
Telefon: +36 209344936
Internetcím(ek): (URL) www.nast.hu
Fax: +36 13602588
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10269709241
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: 11840000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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679

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: NAST Alkatrészgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10269709241
Postai cím: Gárdi Jenő Utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10269709241
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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13489/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szunyogh Judit
Telefon: +36 14616500
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.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
T-75/21. Védőeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001069002021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18143000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Védőeszközök beszerzése (3 részben) adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés). (BKV Zrt.
T-75/21.)
Teljes mennyiség (tervezetten): 5 264/ME/12 hónap
1. rész: Fej, arc, szem és hallásvédő egyéni védőeszközök beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 3 472/ME/12 hónap
2. rész: Hegesztési eljárások során alkalmazott védőeszközök beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 1 612/ME/12 hónap
3. rész: Láb, kar, kéz (kivéve kesztyű) és törzsvédő egyéni védőeszközök beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 180/ME/12 hónap
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési
tapasztalatok felhasználásával, a beszerzés 12 havi mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár
egyértelmű megállapításának érdekében történt, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
Az egyes tételek tervezett mennyiségeinek, a minőségi és műszaki követelményeinek, valamint a
munkavédelmi elvárásainak részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési
útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 2. számú melléklete (Ajánlati árak táblázata, a továbbiakban:
Ártáblázat) tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5323735 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Fej, arc, szem és hallásvédő egyéni védőeszköz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18143000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: I700-as raktár
1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Védőeszközök beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
1. rész: Fej, arc, szem és hallásvédő egyéni védőeszközök beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 3 472 /ME/12 hónap
Ajánlatkérő a keretmennyiség/keretösszeg 70%-a lehívására vállal kötelezettséget.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési
tapasztalatok felhasználásával, a beszerzés 12 havi mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár
egyértelmű megállapításának érdekében történt, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely
szerint az Ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű
megajánlást is elfogad.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlattevő csak olyan egyéni védőeszközt ajánlhat meg, amely „EK/
EU-megfelelőségi nyilatkozattal” rendelkezik, továbbá a CE jelet is magában foglaló jelöléseket
és modellszámot jól láthatóan tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az Ajánlattevő által
megajánlott, az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) szerint
a védőeszközöknek rendelkezniük kell „EK/EU-típusbizonyítvánnyal”.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott termékek fényképes, magyar
nyelvű leírását (technikai adatlap), a gyártó, illetve a szállító által kiadott, a 2016/425/EU rendelet szerinti
magyar nyelvű „Tájékoztató” és az „EK/EU megfelelőségi nyilatkozat” másolati példányával együtt.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ajánlattevő által a szakmai ajánlata részeként
benyújtott dokumentáció hitelessége, vagy az alapján a megajánlott védőeszköz munkavédelmi
képessége egyértelműen nem állapítható meg, úgy Ajánlattevőnek – Ajánlatkérő erre vonatkozó külön
felhívására – a megjelölt védőeszköz mintapéldányát be kell nyújtania az Útmutatóban részletezett
előírások szerint.
Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződéskötést követően legfeljebb 5 munkanapon belül minden
általa megajánlott védőeszköz mintapéldányát Ajánlatkérőnek át kell adnia a szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.
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Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
• a vállalt jótállási határidő átvételtől számított legalább 12 hónap,
• az általa megajánlott védőeszköz rendelkezik „EK/EU-megfelelőségi nyilatkozattal”, továbbá a CE jelet is
magában foglaló jelöléseket és modellszámot jól láthatóan tartalmazza,
• az általa megajánlott termékek rendelkeznek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet
szerint „EK/EU-típusbizonyítvánnyal”,
• tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést követő 5 naptári napon belül minden általa
megajánlott termékből mintapéldányt ad át Ajánlatkérőnek a szerződéstervezetben meghatározottak
szerint,
• 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 találhatószemélyes 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.
Ajánlattevőnek az egyes termékekre vonatkozó ajánlati egységárakat (ÁFA nélkül, Ft) a rendelkezésre
bocsátott Ajánlati árak táblázata kitöltésével kell megadnia. A táblázatban szereplő elnevezések és
mennyiségi adatok, valamint az Excel táblázatban Ajánlatkérő által rögzített képlet módosítására, az egyes
tételek összevonására, új tételek megadására Ajánlattevőnek nincs lehetősége. A táblázatban szereplő
valamennyi tételre ajánlatot kell adni, 0 Ft-os megajánlás nem lehetséges. A kitöltött Excel formátumú
táblázatot nem szerkeszthető (*.pdf; *.jpeg) és szerkeszthető (*.xls; *.xlsx) formátumban is csatolni kell az
ajánlathoz. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátum az irányadó!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (legalább 5 – legfeljebb 14 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (ÁFA nélkül, Ft/12 hónap) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hegesztési eljárások során alkalmazott védőeszköz
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18143000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: I700-as raktár
1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Védőeszközök beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
2. rész: Hegesztési eljárások során alkalmazott védőeszközök beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 1 612/ME/12 hónap
Ajánlatkérő a keretmennyiség/keretösszeg 70%-a lehívására vállal kötelezettséget.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési
tapasztalatok felhasználásával, a beszerzés 12 havi mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár
egyértelmű megállapításának érdekében történt, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely
szerint az Ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű
megajánlást is elfogad.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlattevő csak olyan egyéni védőeszközt ajánlhat meg, amely „EK/
EU-megfelelőségi nyilatkozattal” rendelkezik, továbbá a CE jelet is magában foglaló jelöléseket
és modellszámot jól láthatóan tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az Ajánlattevő által
megajánlott, az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) szerint
a védőeszközöknek rendelkezniük kell „EK/EU-típusbizonyítvánnyal”.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott termékek fényképes, magyar
nyelvű leírását (technikai adatlap), a gyártó, illetve a szállító által kiadott, a 2016/425/EU rendelet szerinti
magyar nyelvű „Tájékoztató” és az „EK/EU megfelelőségi nyilatkozat” másolati példányával együtt.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ajánlattevő által a szakmai ajánlata részeként
benyújtott dokumentáció hitelessége, vagy az alapján a megajánlott védőeszköz munkavédelmi
képessége egyértelműen nem állapítható meg, úgy Ajánlattevőnek – Ajánlatkérő erre vonatkozó külön
felhívására – a megjelölt védőeszköz mintapéldányát be kell nyújtania az Útmutatóban részletezett
előírások szerint.
Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződéskötést követően legfeljebb 5 munkanapon belül minden
általa megajánlott védőeszköz mintapéldányát Ajánlatkérőnek át kell adnia a szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
• a vállalt jótállási határidő átvételtől számított legalább 12 hónap,
• az általa megajánlott védőeszköz rendelkezik „EK/EU-megfelelőségi nyilatkozattal”, továbbá a CE jelet is
magában foglaló jelöléseket és modellszámot jól láthatóan tartalmazza,
• az általa megajánlott termékek rendelkeznek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet
szerint „EK/EU-típusbizonyítvánnyal”,
• tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést követő 5 naptári napon belül minden általa
megajánlott termékből mintapéldányt ad át Ajánlatkérőnek a szerződéstervezetben meghatározottak
szerint,
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
&#61485; nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
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&#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 találhatószemélyes 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.
Ajánlattevőnek az egyes termékekre vonatkozó ajánlati egységárakat (ÁFA nélkül, Ft) a rendelkezésre
bocsátott Ajánlati árak táblázata kitöltésével kell megadnia. A táblázatban szereplő elnevezések és
mennyiségi adatok, valamint az Excel táblázatban Ajánlatkérő által rögzített képlet módosítására, az egyes
tételek összevonására, új tételek megadására Ajánlattevőnek nincs lehetősége. A táblázatban szereplő
valamennyi tételre ajánlatot kell adni, 0 Ft-os megajánlás nem lehetséges. A kitöltött Excel formátumú
táblázatot nem szerkeszthető (*.pdf; *.jpeg) és szerkeszthető (*.xls; *.xlsx) formátumban is csatolni kell az
ajánlathoz. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátum az irányadó!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (legalább 5 – legfeljebb 14 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (ÁFA nélkül, Ft/12 hónap) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Láb, kar, kéz és törzsvédő egyéni védőeszköz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18143000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: I700-as raktár
1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Védőeszközök beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
3. rész: Láb, kar, kéz (kivéve kesztyű) és törzsvédő egyéni védőeszközök beszerzése
Teljes mennyiség (tervezetten): 180/ME/12 hónap
Ajánlatkérő a keretmennyiség/keretösszeg 70%-a lehívására vállal kötelezettséget.
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Az Ártáblázatban megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési
tapasztalatok felhasználásával, a beszerzés 12 havi mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár
egyértelmű megállapításának érdekében történt, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely
szerint az Ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű
megajánlást is elfogad.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlattevő csak olyan egyéni védőeszközt ajánlhat meg, amely „EK/
EU-megfelelőségi nyilatkozattal” rendelkezik, továbbá a CE jelet is magában foglaló jelöléseket
és modellszámot jól láthatóan tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az Ajánlattevő által
megajánlott, az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) szerint
a védőeszközöknek rendelkezniük kell „EK/EU-típusbizonyítvánnyal”.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott termékek fényképes, magyar
nyelvű leírását (technikai adatlap), a gyártó, illetve a szállító által kiadott, a 2016/425/EU rendelet szerinti
magyar nyelvű „Tájékoztató” és az „EK/EU megfelelőségi nyilatkozat” másolati példányával együtt.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ajánlattevő által a szakmai ajánlata részeként
benyújtott dokumentáció hitelessége, vagy az alapján a megajánlott védőeszköz munkavédelmi
képessége egyértelműen nem állapítható meg, úgy Ajánlattevőnek – Ajánlatkérő erre vonatkozó külön
felhívására – a megjelölt védőeszköz mintapéldányát be kell nyújtania az Útmutatóban részletezett
előírások szerint.
Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződéskötést követően legfeljebb 5 munkanapon belül minden
általa megajánlott védőeszköz mintapéldányát Ajánlatkérőnek át kell adnia a szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
• a vállalt jótállási határidő átvételtől számított legalább 12 hónap,
• az általa megajánlott védőeszköz rendelkezik „EK/EU-megfelelőségi nyilatkozattal”, továbbá a CE jelet is
magában foglaló jelöléseket és modellszámot jól láthatóan tartalmazza,
• az általa megajánlott termékek rendelkeznek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet
szerint „EK/EU-típusbizonyítvánnyal”,
• tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést követő 5 naptári napon belül minden általa
megajánlott termékből mintapéldányt ad át Ajánlatkérőnek a szerződéstervezetben meghatározottak
szerint,
• 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 találhatószemélyes 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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

687

Ajánlattevőnek az egyes termékekre vonatkozó ajánlati egységárakat (ÁFA nélkül, Ft) a rendelkezésre
bocsátott Ajánlati árak táblázata kitöltésével kell megadnia. A táblázatban szereplő elnevezések és
mennyiségi adatok, valamint az Excel táblázatban Ajánlatkérő által rögzített képlet módosítására, az egyes
tételek összevonására, új tételek megadására Ajánlattevőnek nincs lehetősége. A táblázatban szereplő
valamennyi tételre ajánlatot kell adni, 0 Ft-os megajánlás nem lehetséges. A kitöltött Excel formátumú
táblázatot nem szerkeszthető (*.pdf; *.jpeg) és szerkeszthető (*.xls; *.xlsx) formátumban is csatolni kell az
ajánlathoz. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátum az irányadó!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (legalább 5 – legfeljebb 14 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (ÁFA nélkül, Ft/12 hónap) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17961 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-75/21/1. Rész száma: 1 Elnevezés: Fej, arc, szem és hallásvédő egyéni védőeszköz
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: 2022/06/24 (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: Catalan Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12607415242
Postai cím: Kerékgyártó Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: catalan@t-online.hu
Telefon: +36 13837884
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14682357
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12607415242
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: 4821945
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pólótransz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Nemzeti azonosítószám: 13952093202
Postai cím: Belterület 23913/48
Város: Pécs
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NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13952093202
Hivatalos név: Catalan Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12607415242
Postai cím: Kerékgyártó Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12607415242
Hivatalos név: Haberkorn Fairtool Műszaki Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10814646242
Postai cím: Tündérfürt Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10814646242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Hegesztési eljárások során alkalmazott védőeszköz
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].;
Az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő megajánlása meghaladja az adott eljárási részben a
bontáskor ismertetett, rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, így az eljárás 2. része eredménytelen,
hivatkozással a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára.
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: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Catalan Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12607415242
Postai cím: Kerékgyártó Utca 101
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12607415242
Hivatalos név: Haberkorn Fairtool Műszaki Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10814646242
Postai cím: Tündérfürt Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10814646242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-75/21/2. Rész száma: 3 Elnevezés: Láb, kar, kéz és törzsvédő egyéni védőeszköz
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: 2022/06/24 (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: Catalan Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12607415242
Postai cím: Kerékgyártó Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: catalan@t-online.hu
Telefon: +36 13837884
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14682357
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12607415242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 501790
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Catalan Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 12607415242
Postai cím: Kerékgyártó Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12607415242
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:
2022/06/30 (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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Csenger Város Önkormányzata (13676/2022)
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: Csenger Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732499215
Postai cím: Ady Endre Utca 14.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 44520523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csenger.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csenger.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:
EÜ Alapellátó Intézmény tetőfelújítás (kelet)
Hivatkozási szám: EKR000753762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

696

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45261200-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Csenger Egészségügyi Alapellátó Intézmény épülete, keleti szárny tetőfelújítása
tárgyban.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. mell. 3.3., 3.4. vagy 3.5.
pontjában szabályozott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen, a
BMÖFT/1-6/2022. számú Támogató Okirat szerinti, a Csenger Város Önkormányzat tulajdonában lévő
Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ épülete keleti szárny
tetőfelújítása.
Szakmai ajánlat: árazott költségvetés (főösszesítővel együtt)
Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az építési beruházás megvalósításához szükséges összes
elkülöníthető munkafázis tételszámát, megnevezését, mennyiségét, vmint az AT általi beárazást lehetővé
tevő üres anyagköltség, munkadíj rovatot. Az árazatlan költségvetési kiírást az ajánlattevők részére átadott
dokumentáció tartalmazza.
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 AK. (321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek)
Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti 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.
Árajánlattal megegyező költségvetési főösszesítőt kell benyújtani. AT a KD részét képező árazatlan
költségvetést köteles kitölteni. Az árazatlan költségvetés összesítések eredményét (nettó anyag/díj
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összesent) kell a főösszesítőbe átvezetni. A felolvasólapjának mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) sorába a
költségvetési főösszesítő mindösszesen nettó ajánlati ár sor eredményét kell bemásolni!
Amennyiben AT a dokumentációban eltérést, hiányt észlel, észrevétele van, azt írásban jelezze az AK
felé, az adott tétel vonatkozásában, mennyiség megjelölésével. AK az észrevételeket értékeli, és szükség
esetén az észrevételek alapján a költségvetési főösszesítőt korrigálja az abban meghatározottak szerint.
Ajánlattevők az árazatlan költségvetést, és költségvetési főösszesítőt jóváhagyás nélkül nem egészíthetik
ki, és nem módosíthatják. Az ajánlattevő által eltérő műszaki tartalmú, az Ajánlatkérői korrekciótól
eltérő, vagy annak hiányában, a dokumentációban meghatározottól eltérő költségvetésű ajánlat annak
érvénytelenségét eredményezheti a hiánypótlást követően.
A költségvetési főösszesítőben található kiegészítő sor „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott
válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” szolgál az ajánlattevői
észrevételek alapján költségvetési korrekcióra. A kiadott árazatlan költségvetés és költségvetési
főösszesítő minden sora kötelezően kitöltendő (amennyiben releváns az adott tétel szempontjából,
anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén nulla). Ha egy költségvetési tétel hiányzik, akkor
azt új kiegészítő tételként az ajánlattevői észrevételek alapján meghatározott, minden ajánlattevőnek
megküldött excel táblázat tartalmazza, melynek végösszegét kell az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre
adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” két cellájába
bemásolni.
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.
A költségvetési főösszesítő 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! Az anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén van csak lehetőség nulla
forint ajánlatára (ajánlatkérő elfogadja ennek üresen hagyását is). Ajánlatkérő előzetesen meghatározta,
azon cellákat, melyek nulla ft anyag, vagy díj költséget tartalmazhatnak, ezeket pirossal jelölte, ezért
Ajánlattevőnek VALAMENNYI TOVÁBBI ANYAG ÉS DÍJ CELLÁT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!
Amennyiben az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt
kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” kiegészítő tájékoztatás keretében nem volt az a két cella nulla, vagy
üres.
Amennyiben ajánlattevő ezzel ellentétes ajánlatot tesz, ajánlata érvénytelen lehet a hiánypótlást követően
a Kbt. 71. § (8) bek b) pontja figyelembevételével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: EÜ Alapellátó Intézmény tetőfelújítás (kelet)
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261300-7

További tárgyak:

45261310-0

Kiegészítő szójegyzék

45262100-2
45261100-5
45261210-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4765 Csenger, Ady E. u. 20. szám alatti 1993/A hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés Csenger Egészségügyi Alapellátó Intézmény épülete, keleti szárny
tetőfelújítása tárgyban.
Főbb mennyiségi adatok. A részletes mennyiségeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák:
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m²
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló
magasság között234m2
Védőtető készítése, gyalogos forgalomfolyosó készítése keretes állványrendszernél10m2
Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal pallóból, szükség szerinti alátámasztásokkal24m
kétoldali falzsaluzásnál, függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva,
3,01-6 m magasság között műanyag, polírozható héjas, látványbeton felületekhez is alkalmas zsaluzattal (1
m²-nyi elem) bérleti díj/Hó40m2
Egyedi állvány készítés ácsolt fa szerkezetből ( meredek tető hajlásszög miatt)420m2
Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt502m2
Szelemenek bontása hullámpalafedésnél135,15m
Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel pára- és légzáró belső fólia sd≥100 m, 118
gr/m2,
Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés
terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve
poliészter páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel, 1,5x50 m, fekete502m2
Tetőlécezés szabvány palafedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm502m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése632m
Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm²
keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x100 mm-es632m
Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval42,8m2
Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig98m
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási
technológiával felhordott anyaggal faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle
színben540m2
Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es3,5fam3
Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű)502m2
Gerincfedés bontása csuklós hullámlemezből2,8100 db
Síkpala egyszeres fedésnél gerincképzés taréjkúppal70m
Síkpala kettős fedés lécezésre vagy deszkázatra 30x30 cm-es lapokból , 45° felett502m2
Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása, 100 cm kiterített szélességig82,3m
Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig132,4m
Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig146,25m
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Párkányba süllyesztett csatorna szerelése, minősített ötvözött horganylemezből 100 cm kiterített
szélességgel titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000, 82,3m
Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel szegély tűzihorganyzott
acél + bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm82,4m
Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel
szegély tűzihorganyzott acél + bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm19,7m
Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben,
horganyzott acéllemezből, 50-65 cm kiterített szélességgel szegély tűzihorganyzott acél + bevonat, 0,5
mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm146,25m
Királyfa bádogozása Új faanyaggal2db
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.
Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti 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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető építési beruházások kivitelezése
területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) - (minimum 0 – maximum 60 hónap) 15
2 3. A kötelező 36 hónap jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, min. 0, maximum 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen 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:
I. A tárgyi projekt BMÖFT/1-6/2022. számú Támogató Okirat szerint támogatott.
II. HELYSZíNI BEJÁRÁS: nem tart helyszíni bejárást. AK konzultációt NEM tart! Kérdéseiket a Kbt. 114.§ (6)
bek. szerint tehetik fel.
III.Értékelés módszere: Ajánlatkérő a KH 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.) a 2.-3. részszempont
esetében az egyenes arányosítás (1.melléklet A.1.ab.) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra,majd összeadásra
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon
értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb
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mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe
a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. Ajánlatkérő
a 2. értékelési szempont vonatkozásában az ajánlatban kéri a szakmai tapasztalatot igazoló szakember
szakmai önéletrajzát benyújtani.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a
szakembert,akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja. Aajánlattevőnek
a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8)bek b) pontja
alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek,vagy
egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal,hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között
az értékeléskor kialakuló sorrendet,azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb
pozícióba kerülhessen.
IV. 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 A bontás időpontjában az ajánlatok
az EKR rendszerben az AK szamara 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.
V. Ajánlattételre jogosult: Kbt. 115. (4) bek. szerinti gazdasági szereplők.
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)
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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: Rész száma: Elnevezés: EÜ Alapellátó Intézmény tetőfelújítás (kelet)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit
súlyosan sértő cselekményt követett el [Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pont].;
A Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az eljárás EREDMÉNYTELEN, tekintettel arra, hogy három
ajánlattevő az eljárás tisztaságát súlyosan sértő cselekményt követett el.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10367285243
Postai cím: Tarkő utca 34/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367285243
Hivatalos név: RESORT BAU Kft. Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14343993215
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 96.
Város: Fábiánháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4354
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14343993215
Hivatalos név: ÉPFA-TERV Építési, Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12873779205
Postai cím: Petőfi Utca 1
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Város: Pálháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3994
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12873779205
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:
2022/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatok
Ajánlattevő neve: RESORT BAU Kft. Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4354 Fábiánháza Petőfi Sándor Utca 96.
Adószám: 14343993-2-15
1.Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF): 39 475 808
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető építési beruházások kivitelezése területén szerzett szakmai
tapasztalata (hónap) - (minimum 0 – maximum 60 hónap): 0
3. A kötelező 36 hónap jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36
hónap): 5
Ajánlattevő neve: Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1182 Budapest Tarkő utca 34/B.
Adószám: 10367285-2-43
1.Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF): 37 320 800
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető építési beruházások kivitelezése területén szerzett szakmai
tapasztalata (hónap) - (minimum 0 – maximum 60 hónap): 34
3. A kötelező 36 hónap jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36
hónap): 36
Ajánlattevő neve: ÉPFA-TERV Építési, Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 3994 Pálháza Petőfi Utca 1
Adószám: 12873779-2-05
1.Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF): 38 117 640
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető építési beruházások kivitelezése területén szerzett szakmai
tapasztalata (hónap) - (minimum 0 – maximum 60 hónap): 60
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3. A kötelező 36 hónap jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36
hónap): 6
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Csörög Község Önkormányzata (13659/2022)
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: Csörög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15736156113
Postai cím: Akácfa Utca 30.
Város: Csörög
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szorcsik József
Telefon: +36 27592005
E-mail: polgarmester@csorog.hu
Fax: +36 27592006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csorog.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:
Leromlott településrészen élők életkörülm. jav. 2
Hivatkozási szám: EKR000159562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

706

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Leromlott településrészen élő lakosság életkörülményeinek javítása (VEKOP-6.2.2-15).
Szociális bérlakások építése.
Két szintes, négy lakásos lakóépület építése, földszint összes alapterülete: 157,59 m2, emelet összes
alapterülete: 143,76 m2. összesen 301,35 m2 nettó alapterületen, a hozzá tartozó kiegészítő munkákkal
együtt kompletten.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, engedély), valamint a tételes árazatlan
költségvetés a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képezik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 138798518 (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: Leromlott településrészen élők életkörülm. jav. 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45211340-4

További tárgyak:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csörög, Arany János u. 55. (1426 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Leromlott településrészen élő lakosság életkörülményeinek javítása (VEKOP-6.2.2-15).
Szociális bérlakások építése.
Két szintes, négy lakásos lakóépület építése, földszint összes alapterülete: 157,59 m2, emelet összes
alapterülete: 143,76 m2. összesen 301,35 m2 nettó alapterületen, a hozzá tartozó kiegészítő munkákkal
együtt kompletten.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, engedély), valamint a tételes árazatlan
költségvetés a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képezik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(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. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (egész
hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (egész hónapokban, 0-36
hónap) 5
3 3. Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (egész hónapokban, 0-36
hónap) 5
4 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (fő, 0-10 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5. 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
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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: VEKOP-6.2.2-15-2020-00008
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítódik. A beruházás a VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 számú
Támogatási Szerződés által biztosított támogatásból valósul meg. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a hivatkozott támogatási program végrehajtási szabályai és a Támogatási Szerződés
alapján a projekt fizikai befejezésének legkésőbbi dátuma 2023. május 30., azaz eddig a dátumig le
kell zárulnia a műszaki átadás-átvételnek is. Az ajánlattevők ennek figyelembe vételével készítsék el
ajánlatukat.
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:
08930 / 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: Leromlott településrészen élők életkörülm. jav. 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/28 (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: RESPECT & QUALITY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25501553216
Postai cím: Hrsz 0245/7/A
Város: Tiszabő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5232
Ország: Magyarország
E-mail: lajostbo@gmail.com
Telefon: +36 202672697
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25501553216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106739065
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138798518
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
Kőműves szakipari munkák
Gépészeti szakipari munkák
Elektromos szakipari munkák
Ács szakipari munkák
Festő szakipari munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Uniós Energia Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22747079241
Postai cím: Teve Utca 18-22. B lház 8. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22747079241
Hivatalos név: RESPECT & QUALITY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25501553216
Postai cím: Hrsz 0245/7/A
Város: Tiszabő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5232
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25501553216
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14813719212
Postai cím: Széchenyi István Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212
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:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x 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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT (13597/2022)
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: DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Nemzeti azonosítószám: 15835066213
Postai cím: ÁLLOMÁS SÉTÁNY 4. 5058/4
Város: DUNAKESZI
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molek Ádám
Telefon: +36 303403981
E-mail: adam.molek@kk.gov.hu
Fax: +36 27795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/dunakeszi
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/dunakeszi
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csömöri Mátyás Király Ált. Isk. – korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000855192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

713

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vizesblokkok felújítása:
A felújítás során öt fiú, lány, valamint három tanári vizesblokk teljes felújítása történik meg. Az összes
helyiség padlóburkolatát greslap burkolatra cseréljük. A burkolat kiegyenlítő rétegre épül. A padlólapok
azonos színű fugával készülnek, burkolatváltásnál profil beépítésével. Az oldalfalakat 2,00 méter
magasságig világos színű csempével burkoljuk, csempe színnel azonos színű fugával. A falak és
mennyezetek kaparás után új alapozó réteget, és két réteg diszperzites festést kapnak. A területen
található víz- és szennyvízhálózat cseréje szükséges. A csatornahálózatot épületen kívül a legközelebbi
aknáig szükséges cserélni. Új mosdókat, wc-ket építünk be, hozzá tartozó csaptelepekkel. Melegvíz
készítéshez új elektromos bojlert kerül beépítésre. A helyiségekben található villamos hálózat és
lámpatestek felújítása is megtörténik. A felújítás után az vizesblokkokban új elválasztó falak kivitelezése
fog megtörténni.
• A meglévő tönkrement, műszakilag elavult burkolatok (493,5 m2) elbontása, meglévő aljzat kiegyenlítése
után új burkolatok készítése.
• A vizes helyiségekben csúszásmentes lapburkolat (106 m2) készítése, valamint csempe falburkolat (399
m2) készítése szaniterek környezetében.
• Épületgépészeti szerelvények cseréje (29 db mosdó, 24 db WC, 14 db piszoár)
• Beltéri ajtók (26 db) cseréje, szerelvényezése, mázolása.
Irodák felújítása:
A kijelölt irodák rossz állapotú padlóburkolata elbontásra kerül, majd aljazkiegyenlítést követően új
laminált padlóburkolat kerül kialakításra. A felújításban érintett falfelületek új alapozó réteget és két réteg
diszperzites festést kapnak. A felújításban érintett helyiségek bejárati ajtóinak cseréje is meg fog történni,
továbbá a meglévő villamos hálózatot korszerűsítjük, vezeték cseréjével és új LED fényforrással ellátható
lámpatestek alkalmazásával.
• Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC burkolat, (104m2)
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• Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra (104 m2)
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel (261 m2)
• Beltéri ajtók (4db) felújítása, szerelvényezése, mázolása.
Aula felújítása:
Az intézmény átépítése óta az aula területén semmiféle felújítás vagy korszerűsítés nem történt,
mindössze a külső nyílászárók cseréjére került sor. A falak burkolatának állapota leromlott, ezért a
megfelelő karbantartás és takarítás érdekében a meglévő burkolat cseréje tervezett. Az aula és a
hozzátartozó közlekedőn a gépészeti és elektromos vezetékek cseréje is tervezett.
• A meglévő tönkrement, műszakilag elavult fa lambéria burkolatok elbontása (98 m2)
• Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Sonoma tölgy bútorlap falburkolat 160-cm
magasságban 2mm-es abs élzárással (98 m2)
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel (343 m2)
• Beltéri ajtók (6db) cseréje, szerelvényezése, mázolása.
Tetőbeázás megszüntetés:
A jelenlegi magastetős épületen található tetőfedés állapota több helyen leromlott, ezért nagyobb
esőzések esetén az intézmény egyes területei beáznak. A beázás kijavítása érdekében a magastető
szigetelésének egyes részeinek felújítása szükséges. A tetőfedés kijavítása alkalmával szükség esetén az
alsóbb részeken található deszkázat cseréje is megtörténik.
Magastető szigetelésének részleges felújítása, cseréje. A meglévő rétegrend elbontása, új rétegrend
készítése:
• Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel, deszkázatra , extra vastag bitumenes
alátét hegesztve (189 m2)
• Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva),
üvegfátyol hordozóréteg modifikált elasztomer bitumenes fedőbevonatú, 15-30° tetőhajlásszög között
(189 m2)
Bádogos-szerkezetek cseréje.
• Függőereszcsatorna bontása, szerelése (40 m)
A pontos mennyiségeket a minőségi és teljesítmény követelményeket a Dokumentáció részét – a műszaki
leírás mellékletét - képező tételes árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 88772241 (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: Csömöri Mátyás Király Ált. Isk. – korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2141 Csömör, Major út 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vizesblokkok felújítása:
A felújítás során öt fiú, lány, valamint három tanári vizesblokk teljes felújítása történik meg. Az összes
helyiség padlóburkolatát greslap burkolatra cseréljük. A burkolat kiegyenlítő rétegre épül. A padlólapok
azonos színű fugával készülnek, burkolatváltásnál profil beépítésével. Az oldalfalakat 2,00 méter
magasságig világos színű csempével burkoljuk, csempe színnel azonos színű fugával. A falak és
mennyezetek kaparás után új alapozó réteget, és két réteg diszperzites festést kapnak. A területen
található víz- és szennyvízhálózat cseréje szükséges. A csatornahálózatot épületen kívül a legközelebbi
aknáig szükséges cserélni. Új mosdókat, wc-ket építünk be, hozzá tartozó csaptelepekkel. Melegvíz
készítéshez új elektromos bojlert kerül beépítésre. A helyiségekben található villamos hálózat és
lámpatestek felújítása is megtörténik. A felújítás után az vizesblokkokban új elválasztó falak kivitelezése
fog megtörténni.
• A meglévő tönkrement, műszakilag elavult burkolatok (493,5 m2) elbontása, meglévő aljzat kiegyenlítése
után új burkolatok készítése.
• A vizes helyiségekben csúszásmentes lapburkolat (106 m2) készítése, valamint csempe falburkolat (399
m2) készítése szaniterek környezetében.
• Épületgépészeti szerelvények cseréje (29 db mosdó, 24 db WC, 14 db piszoár)
• Beltéri ajtók (26 db) cseréje, szerelvényezése, mázolása.
Irodák felújítása:
A kijelölt irodák rossz állapotú padlóburkolata elbontásra kerül, majd aljazkiegyenlítést követően új
laminált padlóburkolat kerül kialakításra. A felújításban érintett falfelületek új alapozó réteget és két réteg
diszperzites festést kapnak. A felújításban érintett helyiségek bejárati ajtóinak cseréje is meg fog történni,
továbbá a meglévő villamos hálózatot korszerűsítjük, vezeték cseréjével és új LED fényforrással ellátható
lámpatestek alkalmazásával.
• Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC burkolat, (104m2)
• Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra (104 m2)
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel (261 m2)
• Beltéri ajtók (4db) felújítása, szerelvényezése, mázolása.
Aula felújítása:
Az intézmény átépítése óta az aula területén semmiféle felújítás vagy korszerűsítés nem történt,
mindössze a külső nyílászárók cseréjére került sor. A falak burkolatának állapota leromlott, ezért a
megfelelő karbantartás és takarítás érdekében a meglévő burkolat cseréje tervezett. Az aula és a
hozzátartozó közlekedőn a gépészeti és elektromos vezetékek cseréje is tervezett.
• A meglévő tönkrement, műszakilag elavult fa lambéria burkolatok elbontása (98 m2)
• Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Sonoma tölgy bútorlap falburkolat 160-cm
magasságban 2mm-es abs élzárással (98 m2)
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel (343 m2)
• Beltéri ajtók (6db) cseréje, szerelvényezése, mázolása.
Tetőbeázás megszüntetés:
A jelenlegi magastetős épületen található tetőfedés állapota több helyen leromlott, ezért nagyobb
esőzések esetén az intézmény egyes területei beáznak. A beázás kijavítása érdekében a magastető
szigetelésének egyes részeinek felújítása szükséges. A tetőfedés kijavítása alkalmával szükség esetén az
alsóbb részeken található deszkázat cseréje is megtörténik.
Magastető szigetelésének részleges felújítása, cseréje. A meglévő rétegrend elbontása, új rétegrend
készítése:
• Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel, deszkázatra , extra vastag bitumenes
alátét hegesztve (189 m2)
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• Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva),
üvegfátyol hordozóréteg modifikált elasztomer bitumenes fedőbevonatú, 15-30° tetőhajlásszög között
(189 m2)
Bádogos-szerkezetek cseréje.
• Függőereszcsatorna bontása, szerelése (40 m)
A pontos mennyiségeket a minőségi és teljesítmény követelményeket a Dokumentáció részét – a műszaki
leírás mellékletét - képező tételes árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap;
minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 15
2 A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt hulladék szelektív gyűjtésének
biztosítása (igen/nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet összegét ajánlatkérő a 1886/2021. (XII.8.) Korm. Határozat
szerinti támogatásból kívánja biztosítani.
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:
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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:
/ (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: Csömöri Mátyás Király Ált. Isk. – 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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BMI Installation Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: 23704585213
Postai cím: Bródy Sándor Utca 20. Bródy Sándor utca 20.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: bmi.balog@gmail.com
Telefon: +36 309510188
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23704585213
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: 85790116
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88772241
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: 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: SZH-BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13916833213
Postai cím: Botond Utca 5
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13916833213
Hivatalos név: HTS Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10898996213
Postai cím: Zrínyi Utca 10
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10898996213
Hivatalos név: Optima Tres Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24243935213
Postai cím: Vörösbegy Utca 18.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24243935213
Hivatalos név: BMI Installation Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: 23704585213
Postai cím: Bródy Sándor Utca 20. Bródy Sándor utca 20.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23704585213
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:
2022/06/07 (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:
2022/06/30 (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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Dunakeszi Város Önkormányzata (13655/2022)
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: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731247213
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zsolt
Telefon: +36 27542800
E-mail: szabo.zsolt@dunakeszi.hu
Fax: +36 27341208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dunakeszi.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:
Radnóti Miklós Gimnázium – tornacsarnok felújítás
Hivatkozási szám: EKR000781112022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

722

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A felújítás során az alábbi tevékenységek megvalósítása történik:
• Fszt folyósó a tornaterem megközelítéséhez – felületjavítás, falfestés 520m2, ajtólapok-cseréje 7db,
fémszerkezetek mázolása;
• Fszt folyósó a tornaterem és iskolaépület közötti közlekedésre – felületjavítás, falfestés 300m2, ajtólapokcseréje 3db, fémszerkezetek mázolása;
• Tornaterem – parketta padló teljes körű cseréje 1058m2, 38mm rétegrend-vastagságú modern
sportparlettára, padlózat kiszellőztetés és szegély kialakítása, sporteszköz-fogadó hüvelyek ész szerkezetek
elhelyezése, sportpályák vonalazásának felfestése, fehér falak festése, ajtólap-csere;
• testnevelői helyiségek – festés, hidegburkolás, szaniter-csere, teljeskörű felületképzés, ajtólap-csere;
• öltözők, zuhanyzók, wc-k – festés, hidegburkolás, szaniter-csere. Modern, falon kívül szerelt intézményi
üzemeltetésre alkalmas szerelvények és higiénikus, könnyen takarítható-fertőtleníthető fajanszok és
burkolatok képzése, ajtólap-csere;
• szertár, konditerem – festés, hidegburkolás, szaniter-csere;
• öltözők, zuhanyzók, wc-k – festés, hidegburkolás, szaniter-csere. Modern, falon kívül szerelt intézményi
üzemeltetésre alkalmas szerelvények és higiénikus, könnyen takarítható-fertőtleníthető fajanszok és
burkolatok képzése, ajtólap-csere;
• Sportiroda – falfestés, ajtólap-csere, felületképzés.
• lépcsőház – felületjavítás, falfestés,.
• Galéria – felületjavítás, falfestés 158m2, ajtólapok-cseréje, fémszerkezetek mázolása
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban
szereplők szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 119337849 (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: Radnóti Miklós Gimnázium – tornacsarnok felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45232460-4

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10 sz.
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
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
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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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházás egészére vállalt jótállás idő (hó) (min. 36 hónap - értékelési max.
60 hónap) 15
2 2. MV-É (vagy egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakembernek a
jogosultság megszerzését követő szakmai gyakorlati ideje (hó ) (min. nincs- értékelési max. 36 hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Ajánlati ár (5% tartalékkerettel 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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: Radnóti Miklós Gimnázium – tornacsarnok felújítás
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: struktorkft@gmail.com
Telefon: +36 302190667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17892481
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12730278242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119337849
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Struktor építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12730278242
Postai cím: Ilosvai Selymes Péter Utca 11-13
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12730278242
Hivatalos név: Pest-Bau Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10939464241
Postai cím: Ipoly Utca 22/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10939464241
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12000980213
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
Hivatalos név: HTS Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10898996213
Postai cím: Zrínyi Utca 10
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10898996213
Hivatalos név: Optima Tres Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24243935213
Postai cím: Vörösbegy Utca 18.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24243935213
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:
2022/05/26 (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
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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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13658/2022)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács György
Telefon: +36 302748235
E-mail: takacs.gyorgy@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Helyreállítási-földmunka feladatok DRV Zrt számára
Hivatkozási szám: EKR000453172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

730

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. működési területein és számára helyreállítási és
földmunkavégzési feladatok ellátása ívóvízvezetékek és szennyvízvezeték hibaelhárításainak elvégzéséhez
és a hibaelhárításhoz kapcsolódó rekonstrukciókkal, korlátozásokkal és új építésekkel kapcsolatos
helyreállítási és földmunka feladatok elvégzése. A feladat helyreállítási és földmunka, valamint hibahelyhelyreállítási feladatok elvégzése ajánlatkérő műszaki leírásában szereplő valamennyi kapcsolódó feladat
és szolgáltatás elvégzésével és módon. A feladatok lehetnek téli időszaki ideiglenes helyreállítások, téli
időszak utáni végleges helyreállítások, valamint nem téli időszaki, komplett helyreállítási feladatok. A
közbeszerzést ajánlatkérő részekre bontotta az egyes területileg egymással összefüggő üzemeltetési
helyszínei szerint 3 ajánlati részben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az elvégzendő
feladatok időbeni alakulása változó, amely az üzemeltetési körülmények, meghibásodások, azaz az aktuális
üzemvitel függvényében alakul. Részletes leírást ajánlatkérő Műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 90000000 (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: „Bóly körzetben”
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: HU23 A teljesítés helye: Műszaki leírás 9. számú melléklete szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. működési területein és számára helyreállítási
és földmunkavégzési feladatok ellátása ívóvízvezetékek és szennyvízvezeték hibaelhárításainak
elvégzéséhez, valamint a hibaelhárításhoz kapcsolódó rekonstrukciókkal, korlátozásokkal és új
építésekkel kapcsolatos helyreállítási és földmunka feladatok elvégzése Bóly körzetben, a jelen
felhívásban meghatározott településeken. A feladat helyreállítási és földmunka, valamint hibahelyhelyreállítási feladatok elvégzése ajánlatkérő műszaki leírásában szereplő valamennyi kapcsolódó feladat
és szolgáltatás elvégzésével és módon. A helyreállítási és földmunka feladatokat az ajánlatkérő által
meghatározott műszaki tartalom és leírás szerinti terjedelemben és módon kell elvégezni. A feladatok
jellemzően csőágyazat készítése, munkaárok/munkagödör helyreállítása szükség szerint talajcserével,
aszfaltozás, betonozás, földmunkák, gépbérletek, valamint egyéb kapcsolódó feladatok és munkanemek,
melyeknek részletes listája és műszaki tartalma ajánlatkérő Árajánlat/Egységár táblázatában és a műszaki
leírás megnevezésű dokumentumban kerültek részletezésre. A feladatok lehetnek téli időszaki ideiglenes
helyreállítások és téli időszak utáni végleges helyreállítási feladatok, valamint nem téli időszaki, komplett
helyreállítások. A feladatok megrendelésére az üzemeltetési követelmények függvényében kerül sor.
Ajánlatkérő tárgyi feladat elvégzésére nettó 20.000.000,- HUF keretösszegre, 12 hónap határozott időre
kíván keretszerződést kötni. A nettó 20.000.000,- HUF keretösszegből ajánlatkérő nettó 14.000.000,HUF összegre vállal lehívási kötelezettséget. A tapasztalati/becsült mennyiség 12 hónapra vonatkozóan:
200 darab munkavégzés/12 hónap, mely mennyiség a teljes keretösszegre vonatkozik. A megadott
munkavégzési mennyiség a korábbi tapasztalatok alapján került meghatározásra, becslésre, ún.
tapasztalati mennyiség. A tapasztalati/becsült mennyiség az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében
és a becsült érték meghatározásához került megadásra, a szerződés keretében megrendelésre kerülő
munkamennyiség darabszámban ezen tapasztalati adattól eltérhet, a megrendelések az üzemi igények és
meghibásodások alapján történnek, a számlázás pedig tételes elszámolás alapján, havi rendszerességgel
történik. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely
egységárak alapján kerülnek az egyedi megrendelések elszámolásra és megrendelésre a megkötendő
keretszerződés 12 hónapos hatálya alatt ajánlatkérő "Műszaki leírás" megnevezésű dokumentumában
vonatkozó rendelkezések szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés
megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy amennyiben az egyedi megrendelések
összértéke a határozott idő eltelte előtt eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési
dokumentumok összessége 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 „A kötelezően vállalt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő” (minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 20
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2 „A kötelezően vállalt 2 darab egyidejű feltárási munkavégzésen felül vállalt egyidejű feltárási
munkavégzések száma” (minimum 0 db, maximum 2 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: „Ajánlati ár szorzó” / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlattevő 36 vagy több hónap többlet jótállás megajánlása esetén egyaránt maximális pontszámot
kap.
2. Ajánlattevő 2 db vagy több db egyidejű munkagödör helyreállítás munkavégzés megajánlása esetén
egyaránt maximális pontszámot kap. Az értékelési szempontban szereplő munkagödör helyreállítási
feladat/munkaszakasz definíciója a Műszaki leírás szerint: a munkaszakasz a munkagödör helyreállítását
foglalja magában a betonozás előtti állapotig. Az értékelési szempontra ennek értelmében és megfelelően
lehet és kell megajánlást tenni. Természetesen a kötelezően vállalt, illetve az értékelési szempont szerinti
megajánlás szerinti ezen munkavégzéseken felül párhuzamos megrendelések és munkavégzések, azaz
megrendelések az üzemeltetési szempontok alapján keletkeznek, az értékelési szempont és vállalás
kifejezetten a definiált munkaszakasz egyidőben való végzésére vonatkozik.
3. Ár szempont: Az ajánlati ár szorzó maximum két tizedesjegyig megadható szám, az ajánlatkérő által
kiadott referenciaárlista valamennyi tételére azonosan vonatkozik, és ennek megfelelően a nyertes
Ajánlattevő által megadott szorzóval képzett ajánlati egységárakon, tételes elszámolással kerülnek
a megrendelt munkák elszámolásra. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6). bekezdése szerinti érvénytelenségi
küszöböt állapít meg az 1,1 szorzónál magasabb szorzó esetében, azaz azon ajánlatokat, melyek az 1,1
szorzónál magasabb árajánlatot tartalmaznak ajánlatkérő a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani.
II.2.1)
Elnevezés: „Pécs körzet”
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: HU23 A teljesítés helye: Műszaki leírás 9. számú melléklete szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. működési területein és számára helyreállítási
és földmunkavégzési feladatok ellátása ívóvízvezetékek és szennyvízvezeték hibaelhárításainak
elvégzéséhez, valamint a hibaelhárításhoz kapcsolódó rekonstrukciókkal, korlátozásokkal és új
építésekkel kapcsolatos helyreállítási és földmunka feladatok elvégzése Pécs körzetben, a jelen
felhívásban meghatározott településeken. A feladat helyreállítási és földmunka, valamint hibahelyhelyreállítási feladatok elvégzése ajánlatkérő műszaki leírásában szereplő valamennyi kapcsolódó feladat
és szolgáltatás elvégzésével és módon. A helyreállítási és földmunka feladatokat az ajánlatkérő által
meghatározott műszaki tartalom és leírás szerinti terjedelemben és módon kell elvégezni. A feladatok
jellemzően csőágyazat készítése, munkaárok/munkagödör helyreállítása szükség szerint talajcserével,
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aszfaltozás, betonozás, földmunkák, gépbérletek, valamint egyéb kapcsolódó feladatok és munkanemek,
melyeknek részletes listája és műszaki tartalma ajánlatkérő Árajánlat/Egységár táblázatában és a műszaki
leírás megnevezésű dokumentumban kerültek részletezésre. A feladatok lehetnek téli időszaki ideiglenes
helyreállítások és téli időszak utáni végleges helyreállítási feladatok, valamint nem téli időszaki, komplett
helyreállítások. A feladatok megrendelésére az üzemeltetési követelmények függvényében kerül sor.
Ajánlatkérő tárgyi feladat elvégzésére nettó 25.000.000,- HUF keretösszegre, 12 hónap határozott időre
kíván keretszerződést kötni. A nettó 25.000.000,- HUF keretösszegből ajánlatkérő nettó 18.750.000,HUF összegre vállal lehívási kötelezettséget. A tapasztalati/becsült mennyiség 12 hónapra vonatkozóan:
300 darab munkavégzés/12 hónap, mely mennyiség a teljes keretösszegre vonatkozik. A megadott
munkavégzési mennyiség a korábbi tapasztalatok alapján került meghatározásra, becslésre, ún.
tapasztalati mennyiség. A tapasztalati/becsült mennyiség az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében
és a becsült érték meghatározásához került megadásra, a szerződés keretében megrendelésre kerülő
munkamennyiség darabszámban ezen tapasztalati adattól eltérhet, a megrendelések az üzemi igények és
meghibásodások alapján történnek, a számlázás pedig tételes elszámolás alapján, havi rendszerességgel
történik. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely
egységárak alapján kerülnek az egyedi megrendelések elszámolásra és megrendelésre a megkötendő
keretszerződés 12 hónapos hatálya alatt ajánlatkérő "Műszaki leírás" megnevezésű dokumentumában
vonatkozó rendelkezések szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés
megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy amennyiben az egyedi megrendelések
összértéke a határozott idő eltelte előtt eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési
dokumentumok összessége 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 „A kötelezően vállalt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő” (minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 20
2 „A kötelezően vállalt 2 darab egyidejű feltárási munkavégzésen felül vállalt egyidejű feltárási
munkavégzések száma” (minimum 0 db, maximum 2 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: „Ajánlati ár szorzó” / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlattevő 36 vagy több hónap többlet jótállás megajánlása esetén egyaránt maximális pontszámot
kap.
2. Ajánlattevő 2 db vagy több db egyidejű munkagödör helyreállítás munkavégzés megajánlása esetén
egyaránt maximális pontszámot kap. Az értékelési szempontban szereplő munkagödör helyreállítási
feladat/munkaszakasz definíciója a Műszaki leírás szerint: a munkaszakasz a munkagödör helyreállítását
foglalja magában a betonozás előtti állapotig. Az értékelési szempontra ennek értelmében és megfelelően
lehet és kell megajánlást tenni. Természetesen a kötelezően vállalt, illetve az értékelési szempont szerinti
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megajánlás szerinti ezen munkavégzéseken felül párhuzamos megrendelések és munkavégzések, azaz
megrendelések az üzemeltetési szempontok alapján keletkeznek, az értékelési szempont és vállalás
kifejezetten a definiált munkaszakasz egyidőben való végzésére vonatkozik.
3. Ár szempont: Az ajánlati ár szorzó maximum két tizedesjegyig megadható szám, az ajánlatkérő által
kiadott referenciaárlista valamennyi tételére azonosan vonatkozik, és ennek megfelelően a nyertes
Ajánlattevő által megadott szorzóval képzett ajánlati egységárakon, tételes elszámolással kerülnek
a megrendelt munkák elszámolásra. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6). bekezdése szerinti érvénytelenségi
küszöböt állapít meg az 1,1 szorzónál magasabb szorzó esetében, azaz azon ajánlatokat, melyek az 1,1
szorzónál magasabb árajánlatot tartalmaznak ajánlatkérő a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani.

Elnevezés: „Dombóvár-Tamási-Tab körzet”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Műszaki leírás 9. számú melléklete szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. működési területein és számára helyreállítási
és földmunkavégzési feladatok ellátása ívóvízvezetékek és szennyvízvezeték hibaelhárításainak
elvégzéséhez, valamint a hibaelhárításhoz kapcsolódó rekonstrukciókkal, korlátozásokkal és új építésekkel
kapcsolatos helyreállítási és földmunka feladatok elvégzése Dombóvár-Tamási-Tab körzetben, a jelen
felhívásban meghatározott településeken. A feladat helyreállítási és földmunka, valamint hibahelyhelyreállítási feladatok elvégzése ajánlatkérő műszaki leírásában szereplő valamennyi kapcsolódó
feladat és szolgáltatás elvégzésével és módon. A helyreállítási és földmunka feladatokat az ajánlatkérő
által meghatározott műszaki tartalom és leírás szerinti terjedelemben és módon kell elvégezni. A
feladatok jellemzően csőágyazat készítése, munkaárok/munkagödör helyreállítása szükség szerint
talajcserével, aszfaltozás, betonozás, földmunkák, gépbérletek, valamint egyéb kapcsolódó feladatok és
munkanemek, melyeknek részletes listája és műszaki tartalma ajánlatkérő Árajánlat/Egységár táblázatában
és a műszaki leírás megnevezésű dokumentumban kerültek részletezésre. A feladatok lehetnek téli
időszaki ideiglenes helyreállítások és téli időszak utáni végleges helyreállítási feladatok, valamint nem
téli időszaki, komplett helyreállítások. A feladatok megrendelésére az üzemeltetési követelmények
függvényében kerül sor. Ajánlatkérő tárgyi feladat elvégzésére nettó 45.000.000,- HUF keretösszegre, 12
hónap határozott időre kíván keretszerződést kötni. A nettó 45.000.000,- HUF keretösszegből ajánlatkérő
nettó 33.750.000,- HUF összegre vállal lehívási kötelezettséget. A tapasztalati/becsült mennyiség 12
hónapra vonatkozóan: Dombóvár: 200 darab/Tamási: 100 darab/ Tab: 100 darab munkavégzés/12 hónap,
mely mennyiség a teljes keretösszegre vonatkozik. A megadott munkavégzési mennyiség a korábbi
tapasztalatok alapján került meghatározásra, becslésre, ún. tapasztalati mennyiség. A tapasztalati/
becsült mennyiség az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében és a becsült érték meghatározásához
került megadásra, a szerződés keretében megrendelésre kerülő munkamennyiség darabszámban ezen
tapasztalati adattól eltérhet, a megrendelések az üzemi igények és meghibásodások alapján történnek,
a számlázás pedig tételes elszámolás alapján, havi rendszerességgel történik. A megkötésre kerülő
keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek
az egyedi megrendelések elszámolásra és megrendelésre a megkötendő keretszerződés 12 hónapos
hatálya alatt ajánlatkérő "Műszaki leírás" megnevezésű dokumentumában vonatkozó rendelkezések
szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben
rögzített időtartam eltelt, vagy amennyiben az egyedi megrendelések összértéke a határozott idő eltelte
előtt eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása
teljesült. A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége
tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 „A kötelezően vállalt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő” (minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 20
2 „A kötelezően vállalt 2 darab egyidejű feltárási munkavégzésen felül vállalt egyidejű feltárási
munkavégzések száma” (minimum 0 db, maximum 2 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: „Ajánlati ár szorzó” / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlattevő 36 vagy több hónap többlet jótállás megajánlása esetén egyaránt maximális pontszámot
kap.
2. Ajánlattevő 2 db vagy több db egyidejű munkagödör helyreállítás munkavégzés megajánlása esetén
egyaránt maximális pontszámot kap. Az értékelési szempontban szereplő munkagödör helyreállítási
feladat/munkaszakasz definíciója a Műszaki leírás szerint: a munkaszakasz a munkagödör helyreállítását
foglalja magában a betonozás előtti állapotig. Az értékelési szempontra ennek értelmében és megfelelően
lehet és kell megajánlást tenni. Természetesen a kötelezően vállalt, illetve az értékelési szempont szerinti
megajánlás szerinti ezen munkavégzéseken felül párhuzamos megrendelések és munkavégzések, azaz
megrendelések az üzemeltetési szempontok alapján keletkeznek, az értékelési szempont és vállalás
kifejezetten a definiált munkaszakasz egyidőben való végzésére vonatkozik.
3. Ár szempont: Az ajánlati ár szorzó maximum két tizedesjegyig megadható szám, az ajánlatkérő által
kiadott referenciaárlista valamennyi tételére azonosan vonatkozik, és ennek megfelelően a nyertes
Ajánlattevő által megadott szorzóval képzett ajánlati egységárakon, tételes elszámolással kerülnek
a megrendelt munkák elszámolásra. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6). bekezdése szerinti érvénytelenségi
küszöböt állapít meg az 1,1 szorzónál magasabb szorzó esetében, azaz azon ajánlatokat, melyek az 1,1
szorzónál magasabb árajánlatot tartalmaznak ajánlatkérő a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06530 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Bóly körzetben”
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Hydro Property" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24309217202
Postai cím: Bogádi Út 6
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7628
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Ország: Magyarország
E-mail: hydropropertykft@gmail.com
Telefon: +36 309015537
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24309217202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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V.2.10)
V.2.11)

Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: "Hydro Property" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24309217202
Postai cím: Bogádi Út 6
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7628
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24309217202
Hivatalos név: TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24120638220
Postai cím: Pajta alja Út 2.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120638220
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Pécs körzet”
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Hydro Property" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24309217202
Postai cím: Bogádi Út 6
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7628
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Ország: Magyarország
E-mail: hydropropertykft@gmail.com
Telefon: +36 309015537
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24309217202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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V.2.10)
V.2.11)

Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: "Hydro Property" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24309217202
Postai cím: Bogádi Út 6
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7628
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24309217202
Hivatalos név: TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24120638220
Postai cím: Pajta alja Út 2.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120638220
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „Dombóvár-Tamási-Tab körzet”
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Hydro Property" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24309217202
Postai cím: Bogádi Út 6
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7628
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Ország: Magyarország
E-mail: hydropropertykft@gmail.com
Telefon: +36 309015537
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24309217202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: "Hydro Property" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24309217202
Postai cím: Bogádi Út 6
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7628
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24309217202
Hivatalos név: TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24120638220
Postai cím: Pajta alja Út 2.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120638220
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13603/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Horány II. – Horány III. 10 kV-os földkábel csere
Hivatkozási szám: EKR000670012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231400-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Horány II. – Horány III. 10 kV-os földkábel csere – II. ütem
Rövid leírás:
A II. ütemben, jelen eljárás keretében, az I. szakaszt folytatva, a Horánygyöngye utca, Vadgalamb köz
találkozása előtt lévő kábelvégektől a Horány III. transzformátorházig új nyomvonalon ki kell építeni
3425m földkábel hálózatot.
A tervezett kábelek típusa 3x3x1x150mm2 NA2XS(F)2Y 6/10 kV, XLPE szigeteléssel.
Tervezett 10kV-os földkábel hálózat adatai:
Üzemi feszültsége: - 3x11/6,35kV, 50Hz
Nyomvonalhossz: - 3425m
Vezetők száma, keresztmetszete: - 3x3x1x150mm2
típusa: - NA2XS(F)2Y 6/10kV típ. földkábel
anyaga: - alumínium
elrendezése: - kábelárokban, közművek, út, kapubejáró,
védőcső átsajtolás esetén 3db Ø160mm
KPE védőcsőben elhelyezve
Nyomvonal leírása: - T3462-1 - 10 számú rajzok alapján
Érintésvédelem: - 10kV-on IT az MSZ 2364 sz. szabvány alapján
A részletes feladat leírást a Közbeszerzési dokumentumok (Műszaki leírás, Árazatlan költségvetés)
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 291955938 (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: Horány II. – Horány III. 10 kV-os földkábel csere
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pest megye, Horány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rövid leírás:
A II. ütemben, jelen eljárás keretében, az I. szakaszt folytatva, a Horánygyöngye utca, Vadgalamb köz
találkozása előtt lévő kábelvégektől a Horány III. transzformátorházig új nyomvonalon ki kell építeni
3425m földkábel hálózatot.
A tervezett kábelek típusa 3x3x1x150mm2 NA2XS(F)2Y 6/10 kV, XLPE szigeteléssel.
Tervezett 10kV-os földkábel hálózat adatai:
Üzemi feszültsége: - 3x11/6,35kV, 50Hz
Nyomvonalhossz: - 3425m
Vezetők száma, keresztmetszete: - 3x3x1x150mm2
típusa: - NA2XS(F)2Y 6/10kV típ. földkábel
anyaga: - alumínium
elrendezése: - kábelárokban, közművek, út, kapubejáró,
védőcső átsajtolás esetén 3db Ø160mm
KPE védőcsőben elhelyezve
Nyomvonal leírása: - T3462-1 - 10 számú rajzok alapján
Érintésvédelem: - 10kV-on IT az MSZ 2364 sz. szabvány 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 Kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett
kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva) min. 0 hónap, maximum 12 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta
meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
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: 4200230395 Rész száma: Elnevezés: Horány II. – Horány III. 10 kV-os földkábel csere
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: 2022/06/27 (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: FÖL’D PÖRGETŐ Beruházó, Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 26515528213
Postai cím: Külterület 082/5
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
E-mail: info@foldporgeto.hu
Telefon: +36 309520013
Internetcím(ek): (URL) www.foldporgeto.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26515528213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 225157539
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 291955938
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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V.2.7)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Renoválom Építőipari, Szolgáltató és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13215905213
Postai cím: Facélia Utca 88
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13215905213
Hivatalos név: FÖL’D PÖRGETŐ Beruházó, Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 26515528213
Postai cím: Külterület 082/5
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26515528213
Hivatalos név: "TELEOPTIKA" Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10695511216
Postai cím: Millér telep
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
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Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10695511216
Hivatalos név: Technovilex Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12128086243
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 195-197. Út 195-197.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128086243
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:
2022/06/30 (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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II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (13417/2022)
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: II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15350844205
Postai cím: Görgey Artúr Utca 11
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 46503120
E-mail: rakoczi@rfmlib.hu
Fax: +36 46340448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.rfmlib.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000551412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében összesen 20 db nyomtató, 26 db monitor és 11 db projektor beszerzése
valósul meg 3 részben minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel:
1. rész:
Nyomtató 1. - 15 db
Nyomtató 2. - 2 db
Nyomtató 3. - 1 db
Nyomtató 4. - 1 db
Nyomtató 5 - 1 db
2. rész:
Monitor – 26 db
3. rész:
Projektor – 11 db
Az ajánlati árnak valamennyi rész vonatkozásában tartalmaznia kell az eszközök helyszínre történő szállítását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
aján-latkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
megha-tározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben ér-tendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4700823 (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: Nyomtatók
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30232100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3530 Miskolc, Görgey
Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. rész keretében összesen 20 db nyomtató beszerzése valósul meg az alábbi minimálisan elvárt
műszaki paraméterekkel:
Nyomtató 1. - 15 db
Funkciók: Nyomtatás, fénymásolás, scannelés, Színes, multifunkciós, külső tintatartályos
min. nyomtatási felbontás szines: 4800 x 1200 dpi
min. nyomtatási sebesség: 30 lap/perc monokrom, 15 lap/perc színes
Terhelhetőség: 5 000 oldal/hó
Szkennelés felbontása: 1200*2400 dpi
Csatlakozók: USB, Wi-Fi
Szegély nélküli nyomtatás: 10x15 cm -ig
Induló festék: 8000 oldal Fekete és 6000 oldal Színes nyomatra (ISO/IEC 19752 szabvány)
Egyéb: 3 méter USB kábel
Támogatás a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb: új eszköz, összeszerelve, tápkábellel
Nyomtató 2. - 2 db
Funkciók: Nyomtatás, fénymásolás, scannelés, Monokróm, multifunkciós, lézer
min. nyomtatási felbontás: 600 x 600 dpi
min. nyomtatási sebesség: 25 lap/perc monokróm,
Terhelhetőség: 5000 oldal/hó
Szkennelés felbontása: 600 x 600 dpi
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Csatlakozók: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Egyéb: 3 méter USB kábel
Támogatás a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb: új eszköz, összeszerelve, tápkábellel
Nyomtató 3. - 1 db
Funkciók: Nyomtatás, fénymásolás, scannelés, Monokróm, multifunkciós, lézer
Maximális papírméret: A/3
min. nyomtatási felbontás szines: 1200 x 1200 dpi
min. nyomtatási sebesség A/4 méretben: 20 lap/perc monokróm, 15 lap/perc színes
2 oldalas nyomtatás: automata
Terhelhetőség: 5000 oldal/hó
Szkennelés felbontása: 1200 x 1200 dpi
Papírbehúzás (szekennelés/másolás): automata
Csatlakozók: USB, Wi-Fi, Ethernet,
Egyéb: 3 méter USB kábel
Támogatás a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb: új eszköz, összeszerelve, tápkábellel
Nyomtató 4. - 1 db
Funkciók: Nyomtatás, fénymásolás, scannelés, Színes, multifunkciós, lézer
Maximális papírméret: A/4
min. nyomtatási felbontás színes: 600 x 600 dpi
min. nyomtatási felbontás fekete-fehér: 600 x 600 dpi
min. nyomtatási sebesség A/4 méretben: 20 lap/perc monokrom
Szkennelés felbontása: 1200 x 1200 dpi
Csatlakozók: USB, Wi-Fi, Ethernet,
Egyéb: 3 méter USB kábel
Támogatás a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb: új eszköz, összeszerelve, tápkábellel
Nyomtató 5. - 1 db
Funkciók: Nyomtatás, Monokróm, lézer
Maximális papírméret: A/4
min. nyomtatási felbontás fekete-fehér: 1200 x 1200 dpi
min. nyomtatási sebesség A/4 méretben: 20 lap/perc
Csatlakozók: USB
Egyéb: 3 méter USB kábel
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Támogatás a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb új eszköz, összeszerelve, tápkábellel
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre történő szállítását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított maximum 60 naptári nap, az előteljesítés
megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: Monitorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3530 Miskolc, Görgey
Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. rész keretében összesen 26 db monitor beszerzése valósul meg minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel:
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Monitor
Típus: LED monitor
Méret: 21,5 col
Felbontás: 1920 X 1080
Képarány: 16:9
Csatlakozók: VGA, HDMI, DisplayPort
Statikus kontraszt: 1000:1
Dinamikus kontraszt: 5000000:1
Fényerő: 250 cd/m2
Támogatás: a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb: új eszköz, tápkábellel, HDMI kábellel
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre történő szállítását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított maximum 60 naptári nap, az előteljesítés
megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: Projektorok
Rész száma: 3
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38652100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3530 Miskolc, Görgey
Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 3. rész keretében összesen 11 db projektor beszerzése valósul meg minimálisan elvárt műszaki
paraméterekkel:
Projektor
min. fényerő: 4000 (2400) ANSI lumen. az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
min. felbontás: Full HD (1920×1080 képpont)
Kontraszt: 16 000:1
Video bemenetek: 1×HDMI, 1×VGA, 1×Composite video (RCA)
Audio bemenet: 2×RCA
Egyéb csatlakozó: USB-A csatlakozó
izzó élettartam: 10 000/5000 óra izzó élettartam tartalék/normál módban
Trapézkorrekció: Auto, függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 ° 1.5× optikai Zoom
Támogatás: a megajánlott termék gyártóknak magyar nyelven elérhető gyártói képviselettel kell
rendelkezniük
Driverek: Minden a működéshez szükséges alkalmazásnak rendelkeznie kell Windows 10 (64 bit)
kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított támogatással Az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Jótállás: 3 év helyszíni jótállás gyártói igazolással
Egyéb: új eszköz, tápkábellel, Hordtáska, 5 méter HDMI kábel
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre történő szállítását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított maximum 60 naptári nap, az előteljesítés
megengedett.
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:
07770 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomtatók
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13936570242
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: kefiroda@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13936570242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1731000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1486260
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10217472220
Postai cím: Iskola Köz 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13936570242
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13936570242
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
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205
Hivatalos név: Függetlenszerviz Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23273678213
Postai cím: Alma Utca 4.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23273678213
Hivatalos név: Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13804828242
Postai cím: Veres Péter Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13804828242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Monitorok
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 15
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 15
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 15
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12906240241
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906240241
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1144000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 858858
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10217472220
Postai cím: Iskola Köz 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13936570242
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13936570242
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: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12906240241
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906240241
Hivatalos név: MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli zRt.
Nemzeti azonosítószám: 10209248242
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209248242
Hivatalos név: Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és
Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452714242
Postai cím: Izabella Utca 88.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452714242
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13978774241
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978774241
Hivatalos név: Függetlenszerviz Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23273678213
Postai cím: Alma Utca 4.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23273678213
Hivatalos név: ÍRISZ Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24313698242
Postai cím: Fő Út 4-6. fsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24313698242
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24179089214
Postai cím: Szent Imre Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24179089214
Hivatalos név: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13470458206
Postai cím: Szabadkai Út 9/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13470458206
Hivatalos név: Devecseri Mónika E.V.
Nemzeti azonosítószám: 56094297242
Postai cím: Félhold Utca 3/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 56094297242
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Hivatalos név: Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13804828242
Postai cím: Veres Péter Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13804828242
Hivatalos név: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24962106205
Postai cím: Erenyő Utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24962106205
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Projektorok
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12906240241
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
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Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906240241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3025000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2355705
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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V.2.10)
V.2.11)

Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10217472220
Postai cím: Iskola Köz 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13936570242
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13936570242
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: Függetlenszerviz Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23273678213
Postai cím: Alma Utca 4.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23273678213
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12906240241
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906240241
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Hivatalos név: Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és
Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452714242
Postai cím: Izabella Utca 88.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452714242
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13978774241
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978774241
Hivatalos név: ÍRISZ Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24313698242
Postai cím: Fő Út 4-6. fsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24313698242
Hivatalos név: Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13804828242
Postai cím: Veres Péter Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13804828242
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209
Hivatalos név: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13470458206
Postai cím: Szabadkai Út 9/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13470458206
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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Kistarcsa Város Önkormányzata (13640/2022)
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: Kistarcsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15736125213
Postai cím: Szabadság Út 48
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász István
Telefon: +36 28507132
E-mail: polgarmester@kistarcsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kistarcsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kistarcsa.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:
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése
Hivatkozási szám: EKR000235682022
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 tárgyi közbeszerzési eljárás célja a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020
azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” elnevezésű projekt keretében.
A további, részletes mennyiségi adatokat és műszaki tartalmat a II.2.4) pont, valamint a Közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 170161176 (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: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. (hrsz.: 3144/28)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020
azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” elnevezésű projekt keretében.
A projekt célja a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 2 csoportszobával, összesen 28 férőhellyel történő bővítése.
Az épület egy egységgel bővül, melynek hasznos alapterülete 193,23 m2, továbbá 55,25 m2 hasznos
alapterületű fedett terasszal és 64,62 m2 hasznos alapterületű terasszal bővül. A projektben továbbá
470 m2 udvarfejlesztés valósul meg, mely a játszóudvarok és a parkolók építését fedi le. A projekt során
a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely fejlesztése valósul meg (4 db
parkoló).
A tárgyi építési beruházás engedélyköteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező tervezői
műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma
(minimum 0 fő, maximum 3 fő) 5
2 3. A 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum
24 hónap) 10
3 4. A teljesítésbe bevonni kívánt M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum 36
hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00020
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06246 / 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: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése
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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12108253243
Postai cím: Címer u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: info@novoterm.hu
Telefon: +36 12953978
Internetcím(ek): (URL) www.novoterm.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12108253243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 177714675
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 170161176
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: Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12108253243
Postai cím: Címer u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12108253243
Hivatalos név: PD-Steel Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: 14918209213
Postai cím: Galamb József Utca 2
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14918209213
Hivatalos név: NEW VERSION Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22708373243
Postai cím: Csillagvölgyi Út 21. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22708373243
Hivatalos név: MiraBer Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21837153213
Postai cím: Déryné Utca 34.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21837153213
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
Hivatalos név: KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25140732213
Postai cím: Zsámboki Út 23
Város: Vácszentlászló
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25140732213
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Vezetőképző Alapítvány (13641/2022)
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 Vezetőképző Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19239383219
Postai cím: Rákóczi Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drabos Erik
Telefon: +36 309841669
E-mail: erik@drabos.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MVA, Aga u. – előkészítő munkák
Hivatkozási szám: EKR000744542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

778

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyar Vezetőképző Alapítvány, Aga u. kollégiumfejlesztés előkészítéséhez kapcsolódó bontási és
állagmegóvási munkálatok elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 295194751 (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: MVA, Aga u. – előkészítő munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45262300-4
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45262520-2
45300000-0
45315100-9
45410000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Aga utca 6., hrsz.:4568/211
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyar Vezetőképző Alapítvány, Aga u. kollégiumfejlesztés előkészítéséhez kapcsolódó bontási és
állagmegóvási munkálatok elvégzése
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
- Bontási munkák (padlószerkezet-, és válaszfalak (4268 m2), homlokzati üveges és tömör panelek (beltéri
nyílászárók bontása - 219 db), gépészeti és elektromos vezetékek)
- Beltéri falazatok, aljzatok és padozatok építése (szintenként monolit vasbeton készítése 121,6 m2,
teherhordó és kitöltő falazat készítése 307 m2, koszorúzsaluzás 430,7 m2)
- Homlokzati nyílászárók cseréje (alumínium homlokzati nyílászárók gyártása és beépítése - 16 db)
- Gépészeti korszerűsítési munkák
- Elektromos korszerűsítési munkák
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei (különösen 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, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, ajánlatké-rő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal
egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt többletidőtartama – hónap (minimum 0 hónap és maximum 24
hónap ajánlható meg) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális munkanemek:
- Állványozás alátámasztó állvánnyal a bontási munkálatok elvégzése során
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: MVA, Aga u. – előkészítő munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/24 (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: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27961898203
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: sztrinko.nora@merkbau.hu
Telefon: +36 303602781
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27961898203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 295194751
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: Bontási munkák;
Elektromos munkák; Gépészeti munkák; Homlokzati nyílászáró beépítés.
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: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27961898203
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27961898203
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10491496241
Postai cím: Pomázi Út 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10491496241
Hivatalos név: Pest-Bau Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10939464241
Postai cím: Ipoly Utca 22/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10939464241
Hivatalos név: Red-Generál Építőipari és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 12939271208
Postai cím: Régi Veszprémi Út 14-16.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12939271208
Hivatalos név: KREAL services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12925450241
Postai cím: Jablonka Út 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12925450241
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:
2022/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1.) A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:
- MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt. (6400 Kiskunhalas, Jókai utca 81-83.; adószáma: 27961898-2-03)
2.) Fentieket meghaladóan a közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők neve, címe és
adószáma:
- Confector Mérnök Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószáma: 10491496-2-41)
- KREAL Services Kft. (1037 Budapest, Jablonka út 54.; adószáma: 12925450-2-41)
- Pest-Bau Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Ipoly Utca 22/b.; adószáma:
10939464-2-41)
- Red-Generál Építőipari és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.;
adószáma:12939271-2-08)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
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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NEMESBŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (13664/2022)
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: NEMESBŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15733799118
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 15
Város: Nemesbőd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Patrik
Telefon: +36 94354014
E-mail: jegyzo@nemesbod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemesbod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Óvoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000685832022
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:
A fejlesztés legfőbb célja az óvoda 246,8 m2 területű belső tereinek teljes felújítása. Belső munkálatok
során a szükséges helyeken megtörténik a vakolat javítása illetve az óvoda teljes belső festése is. A
fejlesztés elengedhetetlen rész a meglévő ajtó komplett cseréje is illetve a szaniterek cseréje. Vizes
helyiségekben, illetve a konyhában a csempe burkolat bontását
követően újracsempézés történik valamint az összes járólap és parketta elbontásra kerül, hogy helyette
egy sokkal strapabíróbb, s könnyen tisztítható új padlóburkolatot készítsenek.
A felújítás legfontosabb része viszont a villamos hálózat teljes cseréje. Ennek pontos leírását a villamost
műszaki leírás tartalmazza. Ennek egyik legfontosabb része a villámvédelem kiépítése valamit a
napelemek elhelyezése.
Az előtérbe és a két foglalkoztató szobába beépítésre kerül egy-egy klíma, mely a helyiségek hűtését
illetve fűtés rásegítését biztosítja. Az óvoda padlásán azbeszt található, így az épület azbesztmentesítése
szintén elengedhetetlen a fejlesztés során.
Főbb mennyiségek:
Oldalfalvakolat készítése 127,7 m2
Burkolatok bontása 335 m2
Burkolás 225 m2
Parkettafektetés, laminált padló 110 m2
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése 18 db
Belső festés 984 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 28,48 m2
Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése 3 db
Szegélyek készítése 49 m
Világítótestek 83 db
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Kamera megfigyelő rendszer. 4db kültéri IP kamera és 1db beltéri 4 csatornás rögzítő berendezés
lekábelezéssel kompletten 1 klt
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése 10 klt
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42343509 (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: Óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9749 Nemesbőd, Kossuth L. u. 35, hrsz.:136
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés legfőbb célja az óvoda 246,8 m2 területű belső tereinek teljes felújítása. Belső munkálatok
során a szükséges helyeken megtörténik a vakolat javítása illetve az óvoda teljes belső festése is. A
fejlesztés elengedhetetlen rész a meglévő ajtó komplett cseréje is illetve a szaniterek cseréje. Vizes
helyiségekben, illetve a konyhában a csempe burkolat bontását
követően újracsempézés történik valamint az összes járólap és parketta elbontásra kerül, hogy helyette
egy sokkal strapabíróbb, s könnyen tisztítható új padlóburkolatot készítsenek.
A felújítás legfontosabb része viszont a villamos hálózat teljes cseréje. Ennek pontos leírását a villamost
műszaki leírás tartalmazza. Ennek egyik legfontosabb része a villámvédelem kiépítése valamit a
napelemek elhelyezése.
Az előtérbe és a két foglalkoztató szobába beépítésre kerül egy-egy klíma, mely a helyiségek hűtését
illetve fűtés rásegítését biztosítja. Az óvoda padlásán azbeszt található, így az épület azbesztmentesítése
szintén elengedhetetlen a fejlesztés során.
Főbb mennyiségek:
Oldalfalvakolat készítése 127,7 m2
Burkolatok bontása 335 m2
Burkolás 225 m2
Parkettafektetés, laminált padló 110 m2
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése 18 db
Belső festés 984 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 28,48 m2
Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése 3 db
Szegélyek készítése 49 m
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Világítótestek 83 db
Kamera megfigyelő rendszer. 4db kültéri IP kamera és 1db beltéri 4 csatornás rögzítő berendezés
lekábelezéssel kompletten 1 klt
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése 10 klt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36
hónap) 15
2 A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű 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:
A felhívás II.2.7) pontban megadott kezdés dátuma a hirdetménykezelési rendszer miatt került kitöltésre,
technikai jellegű. A kivitelezés kezdetének időpontja függ az eljárás időtartamától. A kezdő időpont a
munkaterület átadásának időpontjával fog megegyezni, amely a szerződés megkötését követő 15 napon
belül kerül sor.
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
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: Óvoda 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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27104303218
Postai cím: Vadász Utca 15
Város: Nárai
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9797
Ország: Magyarország
E-mail: nyugatephusz@gmail.com
Telefon: +36 704207883
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27104303218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42343509
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: Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27104303218
Postai cím: Vadász Utca 15
Város: Nárai
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9797
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27104303218
Hivatalos név: Vasi Bádogos Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13519917218
Postai cím: Park Utca 15/A
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13519917218
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:
2022/05/30 (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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (13619/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15598347241
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 303114830
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
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: Élelmiszerbiztonság
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:
Többcélú PP tartály beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000489632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

793

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
19520000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás minimum 60 ml – maximum 70 ml űrtartalmú, többcélú PP tartály
csavarmenettel zárható kupakkal termék beszerzésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45180000 (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: Többcélú PP tartály beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
19520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1143 Budapest, Tábornok utca 2.(NÉBIH Állategészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóság)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan minimum 60 ml - maximum 70 ml űrtartalmú,
többcélú PP tartály csavarmenettel zárható kupakkal,
maximum 1.200.000 db hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó 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:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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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:
08902 / 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: Többcélú PP tartály 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: 2022/06/28 (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: Zemplén-Vektor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14637621205
Postai cím: Csalogány Köz 5
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: suskoviktor@zemplenvektor.hu
Telefon: +36 209448621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14637621205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 45180000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Zemplén-Vektor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14637621205
Postai cím: Csalogány Köz 5
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Város: Szerencs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14637621205
Hivatalos név: "SARSTEDT" Készülékek és Termékek Orvosi, Tudományos Célokra Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10595600241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10595600241
Hivatalos név: Microtrade 2002 Kft
Nemzeti azonosítószám: 13032133243
Postai cím: Rahó Utca 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13032133243
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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Országos Vérellátó Szolgálat (13683/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15329365243
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sáfrány Attila
Telefon: +36 13724212
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.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: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
07-OVSZ-2022 Ásványvíz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000109372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15981000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
270 000 db szénsavmentes és 130 000 db szénsavas ásványvíz beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17120000 (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: 07-OVSZ-2022 Ásványvíz beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15981000-8

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
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15981100-9
15981200-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Fő teljesítési hely:Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
További teljesítési helyek: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Fehérgyarmat, Győr, Kaposvár,
Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Sopron, Szeged, Szekszárd,
Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Vác, Veszprém, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapmennyiség 270 000 db 0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű “teljesen szénsavmentesített”
természetes ásványvíz és 130 000 db 0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű “szén-dioxiddal
dúsított
természetes ásványvíz” vagy “természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz” vagy
“természetes ásványvíz a forrásból származó szén-dioxiddal dúsítva”.
Ajánlattevőnek a leszállításra kerülő áruk tekintetében szavatolnia kell a kiszállítástól számított 6 hónap
felhasználhatóságot.
Az árut a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott teljesítési helyekre, külföldi Ajánlattevőnek
DDP (INCOTERMS 2020.) paritáson, belföldi Ajánlattevőnek költségmentesen kell leszállítania.
Ajánlattevő feladatát képezi a leszállítást közvetlenül követően az áru fuvareszközről történő lerakodása és
Ajánlatékerő által meghatározott helyre/helyekre történő berakodása.
Az árukat Ajánlattevő Ajánlatkérő eseti lehívása(i) alapján szállítja le a szerződés hatálya alatt.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott
részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében. Az opció ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. Ajánlatkérő
egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt (a szerződéskötést követő 12
hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett terméknek meg kell egyeznie az
alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron
kell biztosítani. A vételi jogra a Ptk. 6:225.§-6:226.§-aiban foglaltak az irányadók. A vételi jog gyakorlása
esetén a szerződést nem kell módosítani.
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:
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06198 / 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: 07-OVSZ-2022 Ásványvíz beszerzés
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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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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: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22953119209
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: 17120000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22953119209
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:
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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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (13466/2022)
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: Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11338110219
Postai cím: Vízmű Utca 2.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili-Csete Hajnalka
Telefon: +36 89510634
E-mail: szili-csetehajnalka@papaivizmu.hu
Fax: +36 89313455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.papaivizmu.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:
”Kossuth u. ivóvíz és szennyvízhálózat rek. II. üt
Hivatkozási szám: EKR000694672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pápa, Kossuth u. ivóvíz és szennyvízhálózat rekonstrukció II. ütem
Ivóvíz: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása; felvonulás; dúcolás; víztelenítés; irtás, föld és sziklamunka;
közművezetékek és szerelvények építése: Ø 160 KPE: 213 fm, Ø 160 KPE: 17 fm, Ø 110 KPE: 39 fm, Ø 63 KPE
bekötés: 41 fm (5 db), Ø 32 KPE bekötés: 31 fm (4 db), Ø 63 KPE védőcső: 31 fm, Ø 110 KPE védőcső: 41 fm,
nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték fölé: 341 m; útburkolat és makadámburkolat készítése;
bitumenes alap és makadámburkolat készítése; épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.
Szennyvíz: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása; felvonulás; dúcolás; víztelenítés; irtás, föld és
sziklamunka; közműcsatorna-építés: Ø 200 KG-PVC: 198 m, Ø 160 KG-PVC bekötés: 85 m (14 db), Ø 450
ÜPE védőcső: 5 fm, Ø 100 beton akna: 11 db; útburkolat és makadámburkolat készítése; bitumenes alap és
makadámburkolat készítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 82276230 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: ”Kossuth u. ivóvíz és szennyvízhálózat rek. II. üt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápa, Kossuth u: Petőfi u. – Március 15. tér közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ivóvíz: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása; felvonulás; dúcolás; víztelenítés; irtás, föld és sziklamunka;
közművezetékek és szerelvények építése: Ø 160 KPE: 213 fm, Ø 160 KPE: 17 fm, Ø 110 KPE: 39 fm, Ø 63 KPE
bekötés: 41 fm (5 db), Ø 32 KPE bekötés: 31 fm (4 db), Ø 63 KPE védőcső: 31 fm, Ø 110 KPE védőcső: 41 fm,
nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték fölé: 341 m; útburkolat és makadámburkolat készítése;
bitumenes alap és makadámburkolat készítése; épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.
Szennyvíz: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása; felvonulás; dúcolás; víztelenítés; irtás, föld és
sziklamunka; közműcsatorna-építés: Ø 200 KG-PVC: 198 m, Ø 160 KG-PVC bekötés: 85 m (14 db), Ø 450
ÜPE védőcső: 5 fm, Ø 100 beton akna: 11 db; útburkolat és makadámburkolat készítése; bitumenes alap és
makadámburkolat készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (0-48 hónap) (48 hónaptól a maximális pont kerül
megadásra) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás összege (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:
A szerződés kezdésének időpontja tervezett időpont, a szerződés teljesítésére a szerződés hatálybalépését
követően kerülhet sor, amely akár korábbi, akár későbbi időpont is lehet.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ”Kossuth u. ivóvíz és szennyvízhálózat rek. II. üt
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Somló-Innovex Fővállalkozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11326164219
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Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Bakonyjákó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8581
Ország: Magyarország
E-mail: somloinnovex@somloinnovex.hu
Telefon: +36 307409037
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11326164219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82673000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82276230
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: Földmunka,
szennyvízcsatorna építés, ivóvízvezeték építés, útépítés, bontási munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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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: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
Hivatalos név: Somló-Innovex Fővállalkozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11326164219
Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Bakonyjákó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8581
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11326164219
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
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VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (13479/2022)
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: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti azonosítószám: 18068382213
Postai cím: Kazinczy Ferenc Utca 124 3171/2
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Morison Márk
Telefon: +36 306514561
E-mail: morison.mark@ipps.hu
Fax: +36 13177755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://v2.pmkik.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: Szakmai kamara
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

x Egyéb tevékenység: Szakmai kamara
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:
PMKIK székházának bővítése
Hivatkozási szám: EKR000366942022
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:
PMKIK székházának bővítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 595990147 (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: PMKIK székházának bővítési munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. hrsz.: 3171/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a PMKIK székházának bővítési munkái az alábbiak szerint:
Bontás:
- Meglévő csarnok betonaljzat 164 m3
- Meglévő acélcsarnok: térelhatároló acél elemek mennyisége 2361 m2
- Meglévő acélcsarnok: acél oszlopok, gerendák, szelemenek mennyisége 1550 fm
Építés:
- Vasbetonszerkezetek zsaluzása 2577m2
- Munkagödör kiemelése gépi erővel 191m2
- Vasbeton alapgerendák 129 m3
- Vasbeton dugóalapok 413 fm
- Vasbeton teherhordószerkezetek készítése (falak, födémek, lépcsők) 609 m3
- Betonacél szerelés 74,3 t
- Acél teherhordó rácsos szaruzattal 384 m2
- Acél trapézlemez fedés 391 m2
- Falazás: teherhordó és kitöltő falazat 1016 m2
- Falazás: válaszfal építése 82m2
- Homlokzati alapvakolat 839 m2
- Szerelt homlokzatburkolat 386 m2
- Alumínium bádog készítés 555 fm
- Homlokzati nyílászárók 162 m2
- Tűzvédő mázolás 431 m2
- Talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés 991 m2
- Csapadékvíz elleni PVC szigetelés 1129 m2
- Homlokzati vakolt hőszigetelés rendszer 444 m2
- Lapostető hőszigetelése 1296 m2
- Közmű bekötések
- Kismértékű gépészeti és elektromos feladatok
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki
leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
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.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállási idő vállalása (kötelező: 36 hónap) (min 0 hónap - max 24
hónap) 10
2 A felhívás M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap) 5
3 A felhívás M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap) 5
4 Előteljesítés vállalt időtartama a II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest. (min. 0 - max 30 naptári
nap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: PMKIK székházának belső építési munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. hrsz.: 3171/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a PMKIK székházának belső építési munkái az alábbiak szerint:
Építés:
- Úsztatott beton esztrich 1641 m2
- Oldalfal vakolat 703 m2
- Gipszkarton falszerkezetek 630 m2
- Látszóbordás függesztett álmennyezet 1066 m2
- Önterülő aljzat 1589 m2
- Kent technológiai vízszigetelés 66 m2
- Kerámia hidegburkolatok beltérben 1032 m2
- Laminált padló 230 m2
- Szőnyegpadló 292 m2
- Beltéri ajtó 51 db
- Belső építészeti paravánfalak, beépített bútorok, elemek 10 db
- Beltéri mobil pódium 1 db
- Beltéri üvegkorlátok 49 fm
- Beltéri festési munkák 3491 m2
- Lépésálló hőszigetelés 3485 m2
- Akadálymentes WC és információs táblák
- Elektromos erősáram vezetékezés 11600 fm
- Lámpatestek 352 db
- Tűzjelző és tűzvédelmi RWA rendszer
- Strukturált hálózat CAT6A vezetékkel 2550 fm
- Épületgépészet: víz, szennyvíz, fűtés-hűtés rendszerek
- Víz, szennyvíz és elektromos belső hálózatok közművekre kötése
- Gépi légtechnikai rendszer 2 db kültéri gépészeti légkezelővel
- Kialakítandó zöldterület 695 m2
- Telepítendő növény (fa/cserje) 657 db
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- Útépítés: meglévő útszerkezet, gyeprácskő bontása 141 m3
- Útépítés: földkiemelés: 426 m3
- Útépítés: aszfaltburkolat 161 m3
- Térkő burkolatok 638 m2
- Kerti szegélyek, út betonszegélyek 502 fm
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.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállási idő vállalása (kötelező: 36 hónap) (min 0 hónap - max 24
hónap) 10
2 A felhívás M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap) 10
3 A felhívás M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05506 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: PMKIK székházának bővítési munkái
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: 2022/06/27 (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: Homlok Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27187580218
Postai cím: Arany János Utca 25.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
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E-mail: vallalkozas@homlokkft.hu
Telefon: +36 308939775
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27187580218
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: 595990147
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-É jog. szakember, aki
ellátja a FMV feladatokat; MV-ÉG jog. szakember, aki ellátja az FMV feladatokat
Többszintes ép. építési munkái
Bontás, Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás, mélyalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Előregyárt. épszerk. elem elhelyezése és szerelése; Falazás és egyéb kőműves munkák; Fém- és könnyű
ép.szerk. szerelése
Ácsmunka; (folyt.)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Paralelbau Kft
Nemzeti azonosítószám: 14887943213
Postai cím: Építők Útja 2-4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14887943213
Hivatalos név: Homlok Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27187580218
Postai cím: Arany János Utca 25.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27187580218
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14854675218
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: PMKIK székházának belső építési munkái
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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Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében hitelkérelmet kívánt benyújtani,
azonban valamennyi benyújtott ajánlat meghaladja a hitelkérelem pozitív elbírálása esetén finanszírozható
anyagi fedezet összegét (nettó 394 206 102,-Ft). Figyelemmel erre az eljárás eredményessége érdekében a
hitel összegéből finanszírozható forráson túl Ajánlatkérőnek a tárgyi eljárás fedezetének biztosítása érdekében
önerővel kellene kiegészítenie a forrást. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a forrást önerővel
történő kiegészítésére, így a bírálóbizottság javasolja a benyújtott ajánlatok érvényességének vizsgálata nélkül az
eljárás 2. részét lezárni.
A bírálóbizottság javasolja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 2. részét eredménytelenné
nyilvánítani, figyelemmel arra, hogy a feltételes -hitelkérelem pozitív elbírálása esetén adott esetben
finanszírozható - anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, Ajánlatkérőnek nincs
lehetősége a forrás önerővel történő kiegészítésére.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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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
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: Homlok Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27187580218
Postai cím: Arany János Utca 25.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27187580218
Hivatalos név: Paralelbau Kft
Nemzeti azonosítószám: 14887943213
Postai cím: Építők Útja 2-4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14887943213
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14854675218
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
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:
V.2.5. pont folyt.:
Vakolás és rabicolás; Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés; Bádogozás; Fa- és műanyag
szerkezet
elhelyezése;
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése; Felületképzés; Szigetelés; Közmű csatornaépítés;
Elektromos munkák;
Gépészeti munkák
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Sárvár Város Önkormányzata (13628/2022)
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: Sárvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733634218
Postai cím: Várkerület Utca 2.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Zsuzsanna
Telefon: +36 95523143
E-mail: papp.zsuzsa@sarvar.hu
Fax: +36 95320230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarvarvaros.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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

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:
Sárvár, Út- és közműépítés a Téglagyári utcában
Hivatkozási szám: EKR000704432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

825

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Sárvár, Út- és közműépítés a Téglagyári utcában” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése a II.2.4) pontokban
és a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 208329771 (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: Sárvár, Út- és közműépítés a Téglagyári utcában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9600 Sárvár, Téglagyári utca 1487/28 és 1488 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sárvár, Út- és közműépítés a Téglagyári utcában” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbi főbb
mennyiségek és a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
A jelű út útépítés
szélessége 5,5 m
hossza 175 m
talajmechanikai szakvélemény alapján talajerősítés készítése, tömörített kőtömzsökkel 1225 m2
kőtömzsök fölött talajstabilizálás, szükséges anyagbehordással 193 m3
M63 mechanikai stabilizáció készítése 40cm vtg-ban 368 m3
KRESZ tábla kihelyezése oszloppal betontuskóba 1 db
B jelű út útépítés
szélessége 3 m
hossza 225 m
talajmechanikai szakvélemény alapján talajerősítés készítése, tömörített kőtömzsökkel, talajstabilizálással
1425 m2
kőtömzsök fölött talajstabilizálás, szükséges anyagbehordással 204 m3
M63 mechanikai stabilizáció készítése 40cm vtg-ban 570 m3
KRESZ tábla kihelyezése oszloppal betontuskóba 3 db
Közművek
ivóvízhálózat kiépítése 188 fm
szennyvíz hálózat kiépítése 282,3 fm
KIF kábel fektetés 641 fm
normál közvilágítási oszlop állítása 14 db
lámpatest felszerelése kandelláber oszlopra 14 db
A beruházás megvalósítási építési hatósági engedély, illetve vízjogi létesítési engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0
hónap, maximum 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sárvár, Út- és közműépítés a Téglagyári utcában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/28 (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: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12936027218
Postai cím: Sótonyi Út 13
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: info@tia2002kft.hu
Telefon: +36 303483084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12936027218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 208329771
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 208329771
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12936027218
Postai cím: Sótonyi Út 13
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12936027218
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28958772218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28958772218
Hivatalos név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467398208
Postai cím: István Utca 213
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398208
Hivatalos név: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12632125218
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218
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:
2022/05/30 (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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (13629/2022)
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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
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:
KRESZ Park felújítása
Hivatkozási szám: EKR000456092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

832

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szombathelyi Víztorony és környezetének fejlesztése, II. ütem – KRESZ Park felújítás építési munkái:
1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján a Víztorony és környezetének fejlesztése, II. ütem című
támogatás keretében a kivitelezés során a 8532 hrsz-ú közparkban kialakított „KRESZ park” burkolatai és
forgalomszabályozási rendszerei kerülnek felújításra, illetve új játszóeszközök kerülnek telepítésre.
A részletes műszaki 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: 117839683 (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: KRESZ Park felújítása
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34992200-9

További tárgyak:

37535200-9

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1
45233200-1
45233221-4
45233229-0
45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, KRESZ Park, 8532 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathelyi Víztorony és környezetének fejlesztése, II. ütem – KRESZ Park felújítás építési munkái:
1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján a Víztorony és környezetének fejlesztése, II. ütem című
támogatás keretében a kivitelezés során a 8532 hrsz-ú közparkban kialakított „KRESZ park” burkolatai és
forgalomszabályozási rendszerei kerülnek felújításra, illetve új játszóeszközök kerülnek telepítésre.
A felújítás az alábbi fő műszaki szempontok szerint történik:
- Előkészítő, alépítményi és földmunkák;
- Aszfalt burkolatok kialakítása;
- Térkő burkolatok kialakítása;
- Útszegélyek kiépítése;
- Forgalomszabályozás eszközrendszerének kialakítása;
- Csapadékvíz elvezetés, közmű építés;
- Játszótér létesítés, parkosítás.
1.) Útépítés és csapadékvízelvezetés:
Előkészítő, alépítményi és földmunkák: 2005 nm.
Aszfalt burkolat és beton lépcső bontása: 586 m3.
Aszfalt burkolat vágása: 132 fm.
Aszfaltbeton építése tömörítéssel: 88 m3.
Térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel: 540 m2.
Kerti, beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba: 568 m.
Térkő beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba: 1014 m.
Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, tömörítéssel: 108 m.
2.) Játszótér:
Meglevő koros fa átültetése: 1db.
Betonszegély építése (100x5x20 cm): 25,5 m2.
Tereprendezés játszótér területén felső talajréteg letermelése, kitermelt föld elszállítása: 31,4 m3.
Geotextil terítés gyöngykavics burkolat alatt (min. 150gr/m2): 142 m2.
Gyöngykavics (4/8) ütéscsillapító talaj kialakítása: 31,4 m3.
Homokozó áttelepítése, feltöltése: 1db.
Játszóeszköz telepítése (EIBE játékhajó NINA 5591465): 1db.
Játszóeszköz telepítése (EIBE Spring rocker Rattle Boksz, Product number: 5672560): 1db.
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
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap
felett (minimum 0, maximum további 12 hónap) 15
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2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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
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IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 54068-23/2022 Rész száma: Elnevezés: KRESZ Park felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/27 (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: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
E-mail: info@bit-ep.hu
Telefon: +36 302982040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
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: 117839683
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltburkolat készítése,
forgalomtechnika, játszóeszközök telepítése
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: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12632125218
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@szkendo.hu
Telefon: +36 703144842
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94320431
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218
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: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: 11316213218
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
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Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
Hivatalos név: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12632125218
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218
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:
2022/04/14 (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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (13634/2022)
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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
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:
Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000513982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

839

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján a „Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója” című
támogatás keretében a Vásárcsarnok épületének felújítását Ajánlatkérő az I. ütemben elkészítette. Az I.
ütemhez tartozó külső járdák, parkoló állások egy része (mely közvetlenül kapcsolódott az épülethez) és
a 6615/29 hrsz-ra tervezett parkolók is elkészültek. A II. ütemben az előző ütemben el nem készült, de az
eredeti terv szerinti útügyi létesítmények építése fog megvalósulni.
A részletes műszaki 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: 201179238 (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: Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45233000-9
45233200-1
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi utca – Vásárcsarnok környéke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján a „Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója” című
támogatás keretében a Vásárcsarnok épületének felújítását Ajánlatkérő az I. ütemben elkészítette. Az I.
ütemhez tartozó külső járdák, parkoló állások egy része (mely közvetlenül kapcsolódott az épülethez) és
a 6615/29 hrsz-ra tervezett parkolók is elkészültek. A II. ütemben az előző ütemben el nem készült, de az
eredeti terv szerinti útügyi létesítmények építése fog megvalósulni.
A felújítás az alábbi fő műszaki szempontok szerint történik:
1) A vásárcsarnok D-i oldalán az alábbi útépítési munkálatokat kell elvégezni:
• A 6615/27 hrsz-ú jelenleg is parkolóként használt rendezetlen kavicsos területre 15 db merőleges
beállású parkolót kell kialakítani, aszfalt burkolatú úttal, térköves parkolókkal, járdakapcsolattal.
• A Hunyadi u.-Bercsényi M. u. között a meglévő aszfalt burkolatot 4-6 vtg.-ban fel kell marni, majd
magassági korrekcióval, 2 réteg aszfalt burkolatot kap. A teljes szakasz D.-i oldalán új szegélyelemek
kerülnek beépítésre.
• A Hunyadi u.-Bercsényi M. u. közti szakaszon a járdaburkolatok teljes pályaszerkezettel megújítandó,
kivéve az Nádor-Bercsényi u. sarkán lévő parkolóhoz csatlakozó járdaszakasz, mely az új szegélyépítés
miatt csak korrekcióra szorul.
• A 6615/28 hrsz-ú közterületen az étterem és üzletek előtti tér rendezése szükséges, teljes felületen térkő
burkolatot kap, 3 db fásított „zöld szigettel”.
• A Hunyadi u. felől, azzal párhuzamos gyalogos átkelőhelyénél a D-i oldalon szegélysüllyesztést kell
készíteni és taktilis burkolati elemeket kell elhelyezni.
2) A Vásárcsarnok É-i oldalán az alábbi építési munkálatokat kell elvégezni:
• A Szt Márton u. 6-8-10 sz. (tízemeletes) és Vásárcsarnok között, vegyes használatú „parkoló-piacrendezvénytér” készül, a jelenlegi rendezetlen parkolók, járdák és zöld területek átépítésével, a Hunyadi
u.-i útcsatlakozás megtartásával, kiemelve, és kétirányú forgalomra alkalmas módon. A térburkolat Di oldalán a piac épülete mellett jelenleg ferde parkolóként lettek kijelölve a parkolóállások (I. ütemben
kiépített), itt a jelölőkövek kiemelésével és újrarakásával 23 db 2,50x5,00m es merőleges beállású parkolót
készül. A rendezvény és piactér É-i oldalán 21 db, 2,50x5,00m-es méretben, antracit színű térkő elemekből
kell kijelölni a parkolóállásokat. Az időközben kiépített „kerékpár parkoló” megtartandó, szükség szerint Éi irányba mozgatandó. A rendezvény és piactér „fölött”, a tízemeletes épület D-i oldalán, további 18+4=22
db merőleges parkoló létesül 2,50x5,00 m méretben 6,0m széles úttal.
• A Szt Márton u. 12 sz. (tízemeletes) és Vásárcsarnok között, a meglévő parkoló csoportokat
meghosszabbítva, további 3+3+2=8 db parkoló állást kell kialakítani, 2,50x5,00 m méretben, igazodva
meglévő szegélysorokhoz.
• A Szt Márton u. 10-12 sz. épületek között, -a kiépített Szt. Márton u.-i új útcsatlakozás
meghosszabbításában-, további 12+2 db parkolót kell kialakítani. A korábban, lakossági kérésre kijelölt
mozgássérült parkolókat (2 db) 2,50+1,10+2,50x5,50 m méretben továbbra is biztosítani szükséges. A
lakossági kommunális hulladéktároló konténereknek (4db) 1,60x7,00m-es szigetet kell kialakítani.
Főbb mennyiségek:
A) Útépítés:
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• Humuszos talaj terítése hozott anyagból, szállítással, 20-40 cm vtg-ban, füvesítve: 98 m3.
• Tükörkészítés tömörítéssel: 1753 m3.
• Bitumen emulziós permetezés CKt rétegre, aszfalt burkolat alá: 2982 m2.
• Aszfalt, beton és térkő burkolatu út és járdaburkolat bontása szegélyekkel: 805 m3.
• Meglévő aszfalt burkolat marása, 4-8 cm vtg-ban, a bontott anyag elszállítása: 2048 m2.
• Aszfaltbeton építése tömörítéssel, 2,5 cm vtg.-ban -AC 8 kopó(N): 25 m3.
• Aszfaltbeton építése tömörítéssel, 4-5 cm vtg.-ban -AC 11 kopó (N): 91 m3.
• Aszfaltbeton építése tömörítéssel, 3,5-6 cm vtg.-ban -AC 11 kötő (N): 145 m3.
• Aszfaltrács beépítése kötő réteg alá az erősen repedezett felületen, marás után: 160 m2.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 8 cm vtg.: 356 m2.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 6 cm vtg.(7tip): 274 m2.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 8 cm vtg.(8tip): 168 m2.
• Kiemelt, szürke sz. beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba, fugázva: 300 m.
• Kerti, beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba: 318 m.
B) Csapadékvíz elvezetés:
• Rf 01 rácsos folyóka beépítélse HAURATON FASERFIX SUPER 200 saját belső lejtéssel (0,5%), D400kN ö.v.
fekete ráccsal, 2 részes összefolyó elemekkel, kosárral, old.kifolyással, beton gerendára: 59 m.
• Víznyelőaknák készítése mon. betonból 30x30 cm belmérettel, vég és átfolyós kivitelben -D 400 kN
terhelésű- lopásbiztos, felhajtható, l.g. v g.g. ö.v. fedlappal: 6db.
• Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, tömörítéssel, idomokkal, bűzzárral-D 250
KGPVC: 44,4 m.
• Meglévő föld feletti tűzcsap áthelyeze és átépítése, komplett: 2 db.
• Föld alatti tűzcsap megszüntetése, átépítése áthelyezéssel föld felettivé, komplett: 1 db.
• Közvilágítási horg.acél kúpos 10m-es oszlop áthelyezése tervezéssel, engedélyezéssel, kábelezéssel,
földmunkával, betonozással, komplett: 3 db.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a "II.2.12) További információ" pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap
felett (minimum 0, maximum további 12 hónap) 15
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Karakterkorlátozás miatt a "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pont folytatása:
C) Parkolók:
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• Bevágás készítése talaj kiemeléssel, 0,5 m vastagságig, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: 157
m3.
• Tükörkészítés tömörítéssel: 1568 m2.
• Homokos kavics fagyvédő réteg tömörítve: 320 m3.
• CKt-2 alap terítése, tömörítése, fesz.mentesítése 15-20 cm vtg-ban: 270 m3.
• Aszfalt, beton és térkő burkolatu út és járdaburkolat bontása szegélyekkel, alapréteggel -0,5 m vtg.-ig
sűrűn közművesített területen, a bontott anyag elszállítása: 588 m3.
• Aszfaltbeton építése tömörítéssel, 4-5 cm vtg.-ban -AC 11 kopó (N): 9 m3.
• Aszfaltbeton építése tömörítéssel, 3,5-6 cm vtg.-ban -AC 11 kötő (N): 9m3.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 8 cm vtg.(5tip): 624 m2.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 8 cm vtg. (5,6,8tip): 68 m2.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 8 cm vtg. (6tip): 440 m2.
• Leier-Piazza térkő burkolat fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel 8 cm vtg. (8tip): 213 m2.
• Kiemelt, szürke sz. beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba, fugázva, 2-10 cm
kiállással: 268 m2.
• Süllyeszett szürke sz. beton útszegély elemek (futósor) fektetése vágással, beton ágyazatba: 189 m2.
• Parkolójegy automata áthelyezése, alapozással, vill. csatlakozással, komplett: 1db.
• Környezettűrő, koros fa ültetése, földlabdával, drain öntözőcsővel, kettős gyámoszloppal: 14 db.
• Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, tömörítéssel, idomokkal, bűzzárral-D 250
KGPVC: 34,6 m.
A részletes műszaki leírást 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
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

843

/ (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: 54079-21/2022 Rész száma: Elnevezés: Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója
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: 2022/06/28 (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: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
E-mail: info@bit-ep.hu
Telefon: +36 302982040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
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: 201179238
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltburkolat készítése,
marás; közvilágítás átépítése
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: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: 11316213218
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218
Hivatalos név: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12632125218
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218
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:
2022/04/14 (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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (13646/2022)
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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
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 útfejlesztések II.
Hivatkozási szám: EKR000672072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

847

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Belterületi útfejlesztések Szombathelyen 2 részben:
1. rész: Paragvári utca felújítása (tervezett hossz: 1231,10 m; burkolatszélesség: 7,30-8,60 m).
2. rész: Nádasdy utca felújítása (tervezett hossz: 571,20 m; burkolatszélesség: 6,0-6,20 m).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 198046038 (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: Paragvári utca felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233223-8

További tárgyak:

45233120-6
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Kiegészítő szójegyzék

45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Paragvári u.: 6103/1; 6103/2; 6103/3; 2756/1; 2756/2; 2756/3; 2757/1;
2757/2; 2757/3; 770/5 hrsz.
Bartók B. krt.: 3191 hrsz.
Hargita u.: 2962 hrsz.
Szűrcsapó u.: 2807 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett burkolat javítással az út helyszínrajzi kialakítása alapvetően nem változik. A burkolatfelújítás
során a meglévő útcsatlakozások és kiépített kapubejárók szintjei megtartásra kerülnek.
A csapadékvíz elvezetés az oldalesés kialakításával és kismértékű hosszirányú hullámoztatással
biztosítható.
A meglévő kopóréteg 2-4 cm vastagságú profilmarását követően 4 cm vastag AC 11 (N) kopóréteg épül.
A meglévő pályát a kopóréteg építése előtt megfelelő profilúra, egyenletes felületűre kell kialakítani,
a felület hibáit ki kell javítani, a megtisztított száraz felületet ragasztó permetezéssel kell ellátni. A
pályaszerkezet javítását lokálisan, a kivitelezés megkezdése előtt a megbízó és a műszaki ellenőr
iránymutatása szerint el kell végezni.
Útkategória: Belterületi gyűjtőút – B. V. c. B (vt=50km/h)
Tervezett hossz: 1231,10 m
Burkolatszélesség: 7,30-8,60 m
Pályaszerkezet:
Út: Lokális javítás: 20 cm homokos kavics alapréteg 20 cm Ckt beton alap 6 cm AC 11 (N) hengerelt aszfalt
kötő réteg
Teljes felület: 4 cm AC 11 (N) kopóréteg
Parkoló: 20 cm homokos kavics alapréteg - 4 - 20 cm Ckt beton alap 4 cm AC 11 (N) hengerelt aszfalt kötő
réteg 4 cm AC 11 (N) hengerelt aszfalt kopóréteg
Járda: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 8 (N)
hengerelt aszfalt kopóréteg
Ingatlan bejárat: 20 cm Homokos kavics védőréteg 15 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 11
(N) hengerelt aszfalt kopóréteg
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
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap
felett (minimum 0, maximum további 12 hónap) 15
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

849

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő 1.000.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben
meghatározott módokon teljesíthető, és azt az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani.
Átutalás, befizetés esetén azt az Unicredit Bank 10918001-00000003-25300036 számú számlára kell
teljesíteni, közleményként kérjük megjelölni: „Ajánlati biztosíték – Paragvári u. felújítása”. Az ajánlatban
csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását (banki átutalás igazolásának
másolata, befizetés igazolásának másolata, garancia és kötelezvény eredeti példánya).
2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 8 millió HUF/kár, és 80 millió HUF/év mértékű és terjedelmű
(építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosításra.
3. AK a II.2.7. (A szerződés, keretmegállapodás vagy DBR időtartama) pontban rögzített 6 hónap alatt 180
naptári napot ért.
4. A tervezett munkálatok nem minősülnek építési engedélyköteles tevékenységnek.
5. Ajánlatkérő a nettó 142 444 639.- HUF értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során a Kbt.
73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
II.2.1)
Elnevezés: Nádasdy utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233223-8

További tárgyak:

45233120-6
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233222-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nádasdy F. u.: 7015; 6776; 6673 hrsz.
Semmelweis I. u.: 2261/10 hrsz.
Szelestey L. u.: 6882/2 hrsz.
Széll K. u.: 6751/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett burkolat javítással az út helyszínrajzi kialakítása alapvetően nem változik. A burkolatfelújítás
során a meglévő útcsatlakozások és kiépített kapubejárók szintjei megtartásra kerülnek.
A párhuzamos, zúzalék burkolatú parkolósávban a döntött szegély helyén „K” szegély épül. A tervezési
szakasz kezdete és vége között a magasságkülönbség elenyésző.
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A csapadékvíz elvezetés az oldalesés kialakításával és kis mértékű hossz irányú hullámoztatással
biztosítható.
A meglévő kopóréteg 1-4 cm vastagságú profilmarását követően 4 cm vastag AC 11 (N) kopóréteg épül.
A meglévő pályát a kopóréteg építése előtt megfelelő profilúra, egyenletes felületűre kell kialakítani,
a felület hibáit ki kell javítani, a megtisztított száraz felületet ragasztó permetezéssel kell ellátni. A
pályaszerkezet javítását lokálisan, a kivitelezés megkezdése előtt a megbízó és a műszaki ellenőr
iránymutatása szerint el kell végezni.
Útkategória:
Belterületi gyűjtőút – B. V. c. B (vt=50km/h)
Tervezett hossz: 244,70+142,30+184,50= 571,20 m
Burkolatszélesség: 6,0-6,20 m
Hosszesés: 0-2,7 % Oldalesés: 1,5-2,5%
Szegély: a kétoldali kiemelt szegély cseréje valósul meg, a parkolósávban a döntött szegély helyén „K”
szegély, a gyalogos átvezetéseknél süllyesztett szegély épül.
Pályaszerkezet:
Út: Lokális javítás: 20 cm homokos kavics alapréteg 20 cm Ckt beton alap 6 cm AC 11 (N) hengerelt aszfalt
kötő réteg
Teljes felület: 4 cm AC 11 (N) kopóréteg
Parkoló: 20 cm Zúzottkő alapréteg (Z0/63) 12 cm Zúzottkő felső réteg (Z0/22)
Járda: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 8 (N)
hengerelt aszfalt kopóréteg
Ingatlan bejárat: 20 cm Homokos kavics védőréteg 15 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 11
(N) hengerelt aszfalt kopóréteg
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
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap
felett (minimum 0, maximum további 12 hónap) 15
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő 1.000.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben
meghatározott módokon teljesíthető, és azt az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani.
Átutalás, befizetés esetén azt az Unicredit Bank 10918001-00000003-25300036 számú számlára kell
teljesíteni, közleményként kérjük megjelölni: „Ajánlati biztosíték – Nádasdy u. felújítása”. Az ajánlatban
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csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását (banki átutalás igazolásának
másolata, befizetés igazolásának másolata, garancia és kötelezvény eredeti példánya).
2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 3 millió HUF/kár, és 30 millió HUF/év mértékű és terjedelmű
(építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosításra.
3. AK a II.2.7. (A szerződés, keretmegállapodás vagy DBR időtartama) pontban rögzített 6 hónap alatt 180
naptári napot ért.
4. A tervezett munkálatok nem minősülnek építési engedélyköteles tevékenységnek.
5. Ajánlatkérő a nettó 55 615 211.- HUF értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során a Kbt.
73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
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: 54042-17/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: Paragvári utca felújítása
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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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14849372219
Postai cím: Korona Utca 44. A. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
E-mail: kiss1600b@gmail.com
Telefon: +36 306269519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14849372219
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: 142434432
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfalt burkolat készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
Hivatalos név: SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14849372219
Postai cím: Korona Utca 44. A. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14849372219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 54042-16/2022 Rész száma: 2 Elnevezés: Nádasdy utca felújítása
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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: 2022/06/23 (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: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
E-mail: info@bit-ep.hu
Telefon: +36 302982040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
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: 55611606
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltburkolat készítése,
forgalomtechnika, marás
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: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
Hivatalos név: SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14849372219
Postai cím: Korona Utca 44. A. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14849372219
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:
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tamási Város Önkormányzata (13347/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tamási külterületi ivóvízellátás - III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000694122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

858

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45247130-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése – Öreghenye
A terület Tamási keleti részén, külterületi területen helyezkedik el, a 61 sz. főút és a Koppány pataktól
délre. A rendelkezésre álló közműtérképek alapján a tervezési terület É-Ny-i részén található üzemelő
vízvezeték, amelyre a bővítési terület hálózata csatlakoztatható, ezen ellátatlan településrész bekötése az
elosztóhálózat bővítésével oldható meg.
Öreghenye ivóvízhálózat létesítés főbb munkanemei:
Munkaárok dúcolása és bontása 5m mélységig, 5m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással,
0,8-2m árokszélesség között, zártsorú - 7570,2 m2
Bozót és cserjeírtás, tövek átmérője 4,1-10 cm - 2400 m2
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig - 2736,1 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, építési
homokból - 547,2 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú
talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) felett és mellett 50cm
vastagságig - 912 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú
talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50cm-en túli
szelvényrészben - 1381,5 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% - 1096,1 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% - 1693,8
m3
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése szerelvények nélkül C8/12-XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton 73,5 m3
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Előregyártott vasbeton akna építése szerelvények nélkül - 12 db
Előregyártott vízmérő akna építése - 26 db
PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D110 PN10bar fektetése - 2101 m
PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése - 562 m
PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D25 PN10bar fektetése - 276 m
Tervezett vízvezeték védőcső építése Patak meder alatti irányított átfúrás D160 KPE védőcső - 20,2 m
Tervezett vízvezeték védőcső építése Vasút alatti irányított átfúrás D160 KPE védőcső - 18 m
DN80 kitörésbiztos föld feletti tűzcsap beépítése D90 KPE vízvezetékre, Típus: Mohácsi Vasöntöde - 1 db
DN100 kitörésbiztos föld feletti tűzcsap beépítése D90 KPE vízvezetékre, Típus: Mohácsi Vasöntöde - 8 db
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső {átmérő}-ig - 2605,8 m
Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig - 2605,8 m
Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása géppel, hidraulikus bontófejjel - 288 m3
Útburkolat helyreállítása szórt és földút esetén 15 cm vastag tömörített zúzottkő burkolattal - 288 m3
Hengerelt aszfalt kötő és kopóréteg készítése - 9,9 m3
A kivitelezési munka engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97965623 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Tamási külterületi ivóvízellátás - III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45231300-8

További tárgyak:

45232100-3

Kiegészítő szójegyzék

45232150-8
45232151-5
45232450-1
45232451-8
45232452-5
45232453-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Tamási város közigazgatási területe, de különösen az alábbi hrsz.-ok:
0725/17, 0711/1, 0711/2, 0739, 0752, 0764/15, 0763, 0767, 3328, 3712, 3311, 0824/2, 0819, 0812, 0797
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése – Öreghenye
A terület Tamási keleti részén, külterületi területen helyezkedik el, a 61 sz. főút és a Koppány pataktól
délre. A rendelkezésre álló közműtérképek alapján a tervezési terület É-Ny-i részén található üzemelő
vízvezeték, amelyre a bővítési terület hálózata csatlakoztatható, ezen ellátatlan településrész bekötése az
elosztóhálózat bővítésével oldható meg.
Öreghenye ivóvízhálózat létesítés főbb munkanemei:
Munkaárok dúcolása és bontása 5m mélységig, 5m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással,
0,8-2m árokszélesség között, zártsorú - 7570,2 m2
Bozót és cserjeírtás, tövek átmérője 4,1-10 cm - 2400 m2
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig - 2736,1 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, építési
homokból - 547,2 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú
talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) felett és mellett 50cm
vastagságig - 912 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú
talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50cm-en túli
szelvényrészben - 1381,5 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% - 1096,1 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% - 1693,8
m3
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése szerelvények nélkül C8/12-XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton 73,5 m3
Előregyártott vasbeton akna építése szerelvények nélkül - 12 db
Előregyártott vízmérő akna építése - 26 db
PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D110 PN10bar fektetése - 2101 m
PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése - 562 m
PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D25 PN10bar fektetése - 276 m
Tervezett vízvezeték védőcső építése Patak meder alatti irányított átfúrás D160 KPE védőcső - 20,2 m
Tervezett vízvezeték védőcső építése Vasút alatti irányított átfúrás D160 KPE védőcső - 18 m
DN80 kitörésbiztos föld feletti tűzcsap beépítése D90 KPE vízvezetékre, Típus: Mohácsi Vasöntöde - 1 db
DN100 kitörésbiztos föld feletti tűzcsap beépítése D90 KPE vízvezetékre, Típus: Mohácsi Vasöntöde - 8 db
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső {átmérő}-ig - 2605,8 m
Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig - 2605,8 m
Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása géppel, hidraulikus bontófejjel - 288 m3
Útburkolat helyreállítása szórt és földút esetén 15 cm vastag tömörített zúzottkő burkolattal - 288 m3
Hengerelt aszfalt kötő és kopóréteg készítése - 9,9 m3
A kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben
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azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja
el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy
jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 21/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely
megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat
átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve
funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely
megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési
beruházás megfelel
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak
meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása - előny a magasabb hónapban és egész számban
megadva (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tamási külterületi ivóvízellátás - 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: 2022/06/16 (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: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11295530217
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Postai cím: Szabadság Utca 109.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL) www.tambaukft.hu
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 135235536
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97965623
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: közműépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kiss Épületgépész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12933615217
Postai cím: Tóvölgy Utca 4
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933615217
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11295530217
Postai cím: Szabadság Utca 109.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11295688217
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295688217
Hivatalos név: Genszler Diósberény Kft
Nemzeti azonosítószám: 24834771217
Postai cím: Ady E. Utca 31 105
Város: Diósberény
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 7072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24834771217
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:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (13505/2022)
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: 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@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34515700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tatabanya.hu/kezdolap
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:
Éltes Mátyás Iskola energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001696602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

867

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya a CLASP rendszerű építési mód szerint épült Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001 projekt keretében, kiegészítve projektarányos akadálymentesítéssel
(tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás), az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
- Felülvilágító ÚJ 0,5 x 0,5 2 db
- Felülvilágító ÚJ 0,9 x 0,9 29 db
- Felülvilágító ÚJ 1,0 x 0,5 2 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 0,8 x 1,4 25 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 0,9 x 0,9 39 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 0,9 x 1,2 30 db
- Kültéri nyílászáró parapet betéttel 0,9 x 2,1 16 db
- Kültéri ajtó üvegezett ÚJ 1,6 x 2,5 5 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 1,8 x 0,9 215 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 1,8 x 1,2 70 db
- Kültéri ajtó üvegezett UJ 1,8 x 2,1 8 db
- Kültéri nyílászáró parapet betéttel 1,8 x 2,1 109 db
- Lapostető hőszigetelés Austroterm 15 1215,1 m2
- Durisol fal hőszigetelés Rockwool 10 234,7m2
- Külső fal hőszigetelés Rockwool 12 969,2 m2
- Árkád hőszigetelés Rockwool 20 51,8 m2
- Tető vízszigetelés Vízszigetelő 1215,1 m2
- Akadálymentes személyfelvonó 3,6 m emelő magassággal, teljeskörű tervezéssel és engedélyezéssel
Az 1980-ban épült 16 tantermes iskola CLASP rendszerű fémvázas könnyűszerkezetes, előregyártott
elemekből készült.
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A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 202444000 (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: Éltes Mátyás Iskola energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Madách Imre u. 70., HRSZ: 8286
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás tárgya a CLASP rendszerű építési mód szerint épült Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001 projekt keretében, kiegészítve projektarányos akadálymentesítéssel
(tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás), az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
- Felülvilágító ÚJ 0,5 x 0,5 2 db
- Felülvilágító ÚJ 0,9 x 0,9 29 db
- Felülvilágító ÚJ 1,0 x 0,5 2 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 0,8 x 1,4 25 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 0,9 x 0,9 39 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 0,9 x 1,2 30 db
- Kültéri nyílászáró parapet betéttel 0,9 x 2,1 16 db
- Kültéri ajtó üvegezett ÚJ 1,6 x 2,5 5 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 1,8 x 0,9 215 db
- Kültéri nyílászáró 3rtg 1,8 x 1,2 70 db
- Kültéri ajtó üvegezett UJ 1,8 x 2,1 8 db
- Kültéri nyílászáró parapet betéttel 1,8 x 2,1 109 db
- Lapostető hőszigetelés Austroterm 15 1215,1 m2
- Durisol fal hőszigetelés Rockwool 10 234,7m2
- Külső fal hőszigetelés Rockwool 12 969,2 m2
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- Árkád hőszigetelés Rockwool 20 51,8 m2
- Tető vízszigetelés Vízszigetelő 1215,1 m2
- Akadálymentes személyfelvonó 3,6 m emelő magassággal, teljeskörű tervezéssel és engedélyezéssel
Az 1980-ban épült 16 tantermes iskola CLASP rendszerű fémvázas könnyűszerkezetes, előregyártott
elemekből készült.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP
rendszerű építési mód szerint teljesített épületek felújítása során (min. 0 – max. 3 db) 12
2 Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek építése során (min. 0 – max. 3 db) 8
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő, max. 3 fő) 5
4 Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap, max.
24 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / 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-6.5.1-19-TB1-2020-00001
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR
rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az
eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érti.
3. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60.
számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza
a „Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)” részszempont esetében a közbeszerzési dokumentumokban
megadott módszertan szerint.
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Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét
alkalmazza a Minőségi értékelési részszempontok esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott
módszertan szerint.
4. A II.2.7. pont alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a munkaterület szakaszosan kerül átadásra. Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az egyes munkaterület átadási szakaszok az épületbe beépítendő
nyílászárók gyártási ütemeihez igazodnak. Tekintettel arra, hogy a beépítésre kerülő nyílászárók
speciális kialakításúak, így a gyártási ütem a megrendelés időpontjától, az anyag áraktól, illetve gyártási
kapacitástól, valamint egyéb, jövőbeli bizonytalan eseményektől függhetnek. Ajánlatkérő ezért a
munkaterület átadásának tervezett időpontjait a teljesítés során ahhoz igazítja, hogy az adott nyílászárók
legyártása és szállítása mely ütemben történik. A munkaterület átadás tervezett szakaszait ajánlatkérő a
rendelkezésre bocsájtott műszaki dokumentumokban rögzíti.
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:
26009 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Éltes Mátyás Iskola energetikai korszerűsítése
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: 2022/06/23 (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: Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12136090241
Postai cím: Pusztakúti út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kincses.tamas@arttechkft.hu
Telefon: +36 202279955
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12136090241
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: 202444000
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: Gépészet
Villamosság
Nyílászárók
Felülvilágítók
Ács
Árnyékolók
MV-É FMV tevékenység
Felvonók tervezése
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: 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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219
Hivatalos név: Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12136090241
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Postai cím: Pusztakúti út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12136090241
Hivatalos név: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13294250211
Postai cím: Vadász Utca 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13294250211
Hivatalos név: ANDENI STONE BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: 26618274211
Postai cím: Hrsz. 9765 Helyrajzi szám 9765
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26618274211
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:
Ajánlatkérő a felhívás VI.3.9.) További információk 5.) pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét, ezért az eljárás során részletesen kizárólag a
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatokat bírálta.
Az összegezés V.2.2) és V.2.7) pontjában megjelölt ajánlattevőkön kívül az eljárás során a következő
ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
Ajánlattevő neve: ANDENI STONE BAU Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya Hrsz. 9765.
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Adószám: 26618274-2-11
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 230 240 484,- HUF
Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek felújítása során (min. 0 – max. 3 db) 3 db
Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek építése során (min. 0 – max. 3 db) 3 db
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő, max. 3 fő) 3 fő
Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap, max.
24 hónap) 24 hónap
Ajánlattevő neve: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya Vadász Utca 65.
Adószám: 13294250-2-11
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 323 875 259,- HUF
Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek felújítása során (min. 0 – max. 3 db) 0 db
Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek építése során (min. 0 – max. 3 db) 3 db
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő, max. 3 fő) 3 fő
Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap, max.
24 hónap) 24 hónap
Ajánlattevő neve: Polip 2001 Kft.
Székhelye: 8100 Várpalota Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Adószám: 12962422-2-19
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 247 653 865,- HUF
Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek felújítása során (min. 0 – max. 3 db) 3 db
Teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata CLASP rendszerű építési mód
szerint teljesített épületek építése során (min. 0 – max. 3 db) 3 db
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő, max. 3 fő) 3 fő
Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap, max.
24 hónap) 24 hónap
A Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján ajánlatkérő elvégezte az ajánlatok értékelését,
amely alapján nem ANDENI STONE BAU Kft., Polip 2001 Kft., illetve Száfián és Társa Építőipari és
Szolgáltató Kft. tekinthető az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevőnek.
Fent írtak alapján ajánlatkérő a továbbiakban részletesen nem bírálta ajánlattevők ajánlatát.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás (13507/2022)
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: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15577159116
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Gábor
Telefon: +36 203793350
E-mail: szucsgabor.level@gmail.com
Fax: +36 56513395
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tiszafured.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: Kistérség Többcélú Társulás
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: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
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:
Konyhatechnológiai eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000375542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

876

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39221180-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás (5350 Tiszafüred, Bajcsy-Zsilinszky út 50/A hrsz:4218/4) alatti
szociális konyha működéséhez szükséges konyhai eszközök beszerzése (közel 115 db).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak
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: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

39141000-2

További tárgyak:

39221000-7

Kiegészítő szójegyzék

39221100-8
39221110-1
39221180-2
39314000-6
39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás 5350 Tiszafüred, BajcsyZsilinszky út 50/A (hrsz:4218/4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás (5350 Tiszafüred, Bajcsy-Zsilinszky út 50/A hrsz:4218/4) alatti
szociális konyha működéséhez szükséges konyhai eszközök beszerzése (közel 115 db)
Nagyobb mennyiségek:
- 1 db UNIVERZÁLIS KONYHAGÉP az alábbi alapgéppel, segédgépekkel és tartozékokkal:
1 db Húsőrlő segédgép; 1 db Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép;1 db Habverő, dagasztó,
keverő segédgép; 1 db Késélező segédgép,
- 2 db Gázüzemű főzőüst
- 1 db Nagykonyhai statikus sütő és tartozékai
- 1db Gördíthető tepsi tartó állvány
- 9 db GN edény, GN2/1 65 mm
- 1 db. Húsdaráló
- 2 db Gázüzemű főzőzsámoly
- 1 db Gáztűzhely elektromos sütővel
- 1 db Nagykonyhai burgonyakoptató gép
- 1 db Elektromos olajsütő
- 5 db Rozsdamentes hűtőszekrény,
- 2 db Teleajtós fagyasztószekrény (1400 literes)
- 2 db Felnyitható teletetős mélyhűtőláda
- 7 db Munkaasztal
- 10 db Zsámolylehúzó szék
- Tárolószekrények,tárolóálványok
- fazekak, lábasok
- 14 db Rozsdamentes duplafalú hőtárolós ételszállító
- egyéb eszközök
Nyertes ajánlattevő köteles az eszközöket a teljesítés helyére szállítani.
A kötelezően előírt jótállás időtartama 12 hónap.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „MŰSZAKI LEÍRÁS
(SZAKMAI AJÁNLAT)” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön
nem volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
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Nyertes Ajánlattevő feladata a szállítás, termékek lepakolása. Ajánlattevő feladatát képezi a szállított
gépek/berendezések beszerelése, beüzemelése.
Ajánlattevő köteles a „MŰSZAKI LEÍRÁS (SZAKMAI AJÁNLAT)” táblázatban „Megajánlott termék” oszlopban
megadni a megajánlott termék pontos gyártmány és pontos típus megnevezését, az oszlopot kitölteni
akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt termékre
vonatkozó minimális egyenértékűségi elvárásokkal.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt,
12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (min.0- max.24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00046
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelés során adható pontszám értékelési szempontonként : 0-100
Az 1. Minőségi értékelési szempont (többlet jótállási) értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat a maximális
pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszáma legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan
kerül meghatározásra (Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020. március 25.
napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet „A relatív értékelés módszerei”
fejezet 1. pont ab) alpont szerinti "egyenes arányosítás
Ajánlati ár: az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. (KÉ. 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. számú melléklet „A relatív értékelés
módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti „fordított arányosítás”
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza az 1. Minőségi
értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát legmagasabb
mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad.
Ennek megfelelően a 1. értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb szint 24 hónap.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
10203 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Konyhai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
„ Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha:
…
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;”
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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V.2.10)
V.2.11)

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: Kappa GASZTRO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27121432216
Postai cím: Uszály Utca 22.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27121432216
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12128251243
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
Hivatalos név: Attase Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24770006242
Postai cím: Hős Utca 1/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24770006242
Hivatalos név: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (13747/2022)
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: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25102147205
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
Telefon: +36 207721362
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Fax: +36 207721362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tbft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tbft.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
x 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: Társadalmi 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:
2 db gépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000815392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gépjármű beszerzés Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2
részben az alábbiak szerint:
1. rész: 1 db új pick up gépjármű
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Pick A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A/2 melléklet C.
rész 3.5 pontja szerinti jármű: Olyan, legfeljebb 3500 kg legnagyobb tömegű jármű, amely ülőhelyei és
raktere nem ugyanabban a térben helyezkednek el.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra 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 egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
2. rész: 1 db új 9 fős személygépjármű
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A személygépkocsi a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára
készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van)
személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
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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 egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1 db új pick up gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34100000-8

További tárgyak:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzendő mennyiség összesen: 1 db új pick up gépjármű
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Pick A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A/2 melléklet C.
rész 3.5 pontja szerinti jármű: Olyan, legfeljebb 3500 kg legnagyobb tömegű jármű, amely ülőhelyei és
raktere nem ugyanabban a térben helyezkednek el.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra 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 egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2. A megajánlott gépjármű hibrid hajtással rendelkezik (lágy hibrid/ full hibrid/
nem) 10
2 3. Alváz és felépítményre előírt kötelező 24 hónap átrozsdásodás elleni jótálláson felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0, maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 1 db új 9 fős személygépjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzendő mennyiség összesen: 1 db új 9 fős személygépjármű
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A személygépkocsi a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára
készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van)
személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra 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 egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A megajánlott személygépjármű hibrid hajtással rendelkezik (lágy hibrid/ full
hibrid/ nem) 10
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2 3. Alváz és felépítményre előírt kötelező 24 hónap átrozsdásodás elleni jótálláson felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0, maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11909 / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

888

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: 1 db új pick up gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen figyelemmel
arra, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.9) További információk 14. pontjában előírta, hogy alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. Mivel az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022. június 22. 11:00)
az eljárás 1. részében összesen 1 darab ajánlat érkezett, vagyis az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be
legalább két ajánlatot, ezért az eljárás az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel
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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CSŐSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11255383215
Postai cím: Rákóczi U. 60
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11255383215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db új 9 fős személygépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen figyelemmel arra,
hogy ezen részre nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(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:
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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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 | 2022.126

892

Tolna Megyei Kormányhivatal (13661/2022)
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: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789398217
Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Imre Szilvia
Telefon: +36 301654778
E-mail: jonas-imre.szilvia@tolna.gov.hu
Fax: +36 74415686
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Államigazgatás
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:
TMKH, 1 db összkerékmeghajtású terepjáró beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000560562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Tolna Megyei Kormányhivatal 1 db összkerékmeghajtású, legalább az alábbi műszaki paramétereknek
megfelelő, mindennapi feladatellátásának elvégzéséhez szükséges terepjárót kíván beszerezni:
- tehergépkocsi
- 3 ajtós
- benzines, max. 1,5 l lökettérfogatú
- sebességváltó min. 5 sebességes, manuális
- négykerék meghajtás
- Hosszúság elsőtől a hátsó lökhárítóig (mm) 3 480
- Hosszúság első lökhárítótól a pótkeréktakaróig (mm) 3 645
- Szélesség (mm) 1 645
- Magasság (mm) 1 720
- Tengelytávolság (mm) 2 250
- Nyomtávolság Első (mm) 1 395, Hátsó (mm) 1 405
- Legkisebb fordulókör sugara (m) 4,9
- Alvázmagasság (mm) 210
- Első terepszög (fok) 37
- Középső terepszög (Rámpaszög) (fok) 28
- Hátsó terepszög (fok) 49
- KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY: Emissziós szabvány Euro 6
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
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egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6039370 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1 db összkerékmeghajtású terepjáró beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tolna Megyei Kormányhivatal 1 db összkerékmeghajtású, legalább az alábbi műszaki paramétereknek
megfelelő, mindennapi feladatellátásának elvégzéséhez szükséges terepjárót kíván beszerezni:
- tehergépkocsi
- 3 ajtós
- benzines, max. 1,5 l lökettérfogatú
- sebességváltó min. 5 sebességes, manuális
- négykerék meghajtás
- Hosszúság elsőtől a hátsó lökhárítóig (mm) 3 480
- Hosszúság első lökhárítótól a pótkeréktakaróig (mm) 3 645
- Szélesség (mm) 1 645
- Magasság (mm) 1 720
- Tengelytávolság (mm) 2 250
- Nyomtávolság Első (mm) 1 395, Hátsó (mm) 1 405
- Legkisebb fordulókör sugara (m) 4,9
- Alvázmagasság (mm) 210
- Első terepszög (fok) 37
- Középső terepszög (Rámpaszög) (fok) 28
- Hátsó terepszög (fok) 49
- KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY: Emissziós szabvány Euro 6
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
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egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama (hónap;
Ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a VI.3.6. ponthoz
1. bírálati részszempont (Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)) - Ajánlatkérő a fordított arányosítás elvét
alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1.
sz. mellékletének A. 1) a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározott legkedvezőbb érték
(24 hónap) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a 0 hónapos megajánlást tartalmazó ajánlat – mely
esetben ajánlattevő kizárólag a kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időtartamot vállalja – 0 pontot
kap. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé
eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Miniszterelnökség útmutatója (Útmutató a Kbt.
77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
tartalmazza.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P vizsgált = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) × (Pmax - Pmin)
+ Pmin
ahol:
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
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Pmin: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatá-rozott legkedvezőbb
érték, amire a maximális pontszámot adja
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatá-rozott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben az ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati
elem legkedvezőbb szintjét /24 hónap többlet jótállási idő-tartam/, úgy abban az esetben is 24 hónap
megajánlással számol Ajánlatkérő)
További részletes leírást a pontszámítások kapcsán a dokumentáció tartalmaz.
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:
10635 / 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: 1 db összkerékmeghajtású terepjáró beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/24 (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: Hirt Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13031369217
Postai cím: Vasút Utca 1-3.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: buchholz.janos@suzukihirt.hu
Telefon: +36 74573923
Internetcím(ek): (URL) www.suzukihirt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13031369217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5763780
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6039370
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hirt Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13031369217
Postai cím: Vasút Utca 1-3.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13031369217
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
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VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újhartyán Város Önkormányzata (13608/2022)
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: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730428213
Postai cím: Hősök Tere 5-7.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schulcz József
Telefon: +36 29372133
E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujhartyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR000677642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

901

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
kerékpárút építése
A kiépítendő kerékpárút kül- és belterületen található, összesen 1822 fm hosszban. A kerékpárút
külterületen „B” hálózati szereppel bír. A tervezett külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút
használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki. A burkolat szélessége 2,6 méterrel alakítandó ki,
mivel mindkét oldalon fel kell festeni a burkolat szélét jelző vonalat is. A burkolat szélét követően mindkét
oldalon 35-35 cm padka alakítandó ki. A 4+446-4+517 km szelvények között( 1+751-1+822 ) elválasztás
nélküli közös gyalog kerékpárút kerül kialakításra 3,0 m szélességű burkolattal. A burkolat két oldalán
0.35-0.35 m padka kerül kialakításra.
A kerékpárút víztelenítése a mellette lévő úttal közösen történik. A kerékpárút az út árkának irányába lejt.
Az út meglévő vízelvezető rendszerét nem változtatjuk meg, de az út melletti meglévő árok profilozandó,
ahol nincs meg ott újból kialakítandó.
A csatlakozó utak, földutaknál a kerékpárút területének széléig szilárd burkolattal történik a felvezetés
amit ki kell építeni.
A tervezett kerékpárút két helyen keresztez vízelvezető árkot, ahol átereszek kialakítása szükséges.
A tervezett kerékpáros nyomvonal a 3+600 és 4+000 szelvények között Natura 2000 területet érint, mely
esetében külön hatásbecslési tanulmány készült. A tervezett beruházás során keletkező hulladékokat a
megfelelő módon és helyen kell összegyűjteni és elszállítani.
A belterületi szakaszon a 4+300-4+350 szelvények között az útpadka füvesítendő. A nyomvonalon fa
ültetendő.
A tervezési terület belterületen található szakaszán jelenleg is üzemel közvilágítás.
A tervezési területen található közmű szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, előírásukat a
tervdokumentáció tartalmazza.
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A Forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázolásra kerültek a kihelyezendő táblák, és a felfestendő
burkolatjelek is. Az aszfaltozási munkák befejezése után fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik)
felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben a helyszínrajznak megfelelő helyeken.
Az Arany János utcához tartozó Árpád u. átvezetésnél ledes világító „ okos „ prizmák helyezendők ki
megfelelő érzékelőkkel és elektromos energia táplálással.
A kerékpárút kezdetén és végén kerékpárút útbaigazító tábla helyezendő ki terv szerint, illeetve a
dokumentáció szerinti KRESZ táblák.
Újhartyán belterületén az Arany János utcához csatlakozandó Árpád utcában a kerékpárút átvezetés előtt
1 db forgalomcsillapító küszöb építendő be.
A templom előtt téren a kerékpárút végszelvényénél 1 db kerékpártároló létesítendő.
közműkiváltás
Vodafon telefon oszlop áthelyezés db 2
Optikai kábel nyomvonal feltárás( Kutatóárok ásás 10 m-enként) m 546
Vodafon optika kábel nyomvonal hosszirányú süllyesztés kézi árokásással m 967
Vodafone optikai szekrény beépítése db 11
Vodafon optika kábel nyomvonalában 40 KPE cső beépítése m 1 934
kandeláber világítás kiépítés db 2
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 235942125 (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: Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Újhartyán-Dabasi Szőlők között ( 0+000-1+822 szelvény)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
kerékpárút építése
A kiépítendő kerékpárút kül- és belterületen található, összesen 1822 fm hosszban. A kerékpárút
külterületen „B” hálózati szereppel bír. A tervezett külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút
használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki. A burkolat szélessége 2,6 méterrel alakítandó ki,
mivel mindkét oldalon fel kell festeni a burkolat szélét jelző vonalat is. A burkolat szélét követően mindkét
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oldalon 35-35 cm padka alakítandó ki. A 4+446-4+517 km szelvények között( 1+751-1+822 ) elválasztás
nélküli közös gyalog kerékpárút kerül kialakításra 3,0 m szélességű burkolattal. A burkolat két oldalán
0.35-0.35 m padka kerül kialakításra.
A kerékpárút víztelenítése a mellette lévő úttal közösen történik. A kerékpárút az út árkának irányába lejt.
Az út meglévő vízelvezető rendszerét nem változtatjuk meg, de az út melletti meglévő árok profilozandó,
ahol nincs meg ott újból kialakítandó.
A csatlakozó utak, földutaknál a kerékpárút területének széléig szilárd burkolattal történik a felvezetés
amit ki kell építeni.
A tervezett kerékpárút két helyen keresztez vízelvezető árkot, ahol átereszek kialakítása szükséges.
A tervezett kerékpáros nyomvonal a 3+600 és 4+000 szelvények között Natura 2000 területet érint, mely
esetében külön hatásbecslési tanulmány készült. A tervezett beruházás során keletkező hulladékokat a
megfelelő módon és helyen kell összegyűjteni és elszállítani.
A belterületi szakaszon a 4+300-4+350 szelvények között az útpadka füvesítendő. A nyomvonalon fa
ültetendő.
A tervezési terület belterületen található szakaszán jelenleg is üzemel közvilágítás.
A tervezési területen található közmű szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, előírásukat a
tervdokumentáció tartalmazza.
A Forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázolásra kerültek a kihelyezendő táblák, és a felfestendő
burkolatjelek is. Az aszfaltozási munkák befejezése után fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik)
felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben a helyszínrajznak megfelelő helyeken.
Az Arany János utcához tartozó Árpád u. átvezetésnél ledes világító „ okos „ prizmák helyezendők ki
megfelelő érzékelőkkel és elektromos energia táplálással.
A kerékpárút kezdetén és végén kerékpárút útbaigazító tábla helyezendő ki terv szerint, illeetve a
dokumentáció szerinti KRESZ táblák.
Újhartyán belterületén az Arany János utcához csatlakozandó Árpád utcában a kerékpárút átvezetés előtt
1 db forgalomcsillapító küszöb építendő be.
A templom előtt téren a kerékpárút végszelvényénél 1 db kerékpártároló létesítendő.
közműkiváltás
Vodafon telefon oszlop áthelyezés db 2
Optikai kábel nyomvonal feltárás( Kutatóárok ásás 10 m-enként) m 546
Vodafon optika kábel nyomvonal hosszirányú süllyesztés kézi árokásással m 967
Vodafone optikai szekrény beépítése db 11
Vodafon optika kábel nyomvonalában 40 KPE cső beépítése m 1 934
kandeláber világítás kiépítés db 2
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24
hónap) 15
2 A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó átalányár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
09690 / 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: Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/24 (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: Gordiusz Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10688010213
Postai cím: Kossuth Lajos U 1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2373
Ország: Magyarország
E-mail: gordiuszkft@outlook.com
Telefon: +36 703376333
Internetcím(ek): (URL) www.gordiuszkft.hu
Fax: +36 0629567337
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10688010213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 220399895
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 235942125
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gordiusz Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10688010213
Postai cím: Kossuth Lajos U 1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10688010213
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13839129243
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: Radomépker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24207335213
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 54
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24207335213
Hivatalos név: Truck Tor Gépi Földmunka Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13518545243
Postai cím: Szállító Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13518545243
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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (13583/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18159422242
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 303217150
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
(PTS-323) energetikai fejl. KEHOP-5.2.2 – Bfüred
Hivatkozási szám: EKR000166962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

909

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 műszaki leírásban részletesen meghatározott építési munkák (energetikai fejlesztések) kivitelezése. A
munkálatokat működő (ügyfélforgalom számára nyitott) egészségügyi intézményben kell végezni.
A felújítás célja az intézet nyílászáróinak cseréje, külső falainak, az erkélylemezeknek és a tetőnek a
hőszigetelése, világításának, szellőző-, valamint hűtési-fűtési rendszerének korszerűsítése és alternatív
energiák hasznosítása.
építészeti, gépészeti és villamossági munkák
főbb mennyiségek:
• homlokzati szigetelés és vakolatkészítés, műanyag-diszperziós festés: 714 m2
• műanyag és alumínium nyílászáró szerkezetek beépítése: (56 + 98) 154 db
• kondenzációs kazánok beépítése: 4 db
• napelemek telepítése tetőfelületre: 76 db
Főbb építészeti munkaelemek: külső falakra kőzetgyapot hőszigetelés, lábazatra XPS hőszigetelés, a
homlokzatra vékonyvakolat készítése, homlokzati kőlap burkolat bontása, homlokzati szigetelés és
vakolatkészítés, műanyag-diszperziós festés, tetőszigetelés, szerelt homlokzati kőburkolat, fém nyílászáró
szerkezetek bontása új alu szerkezetek beépítése, korlátok bontása új erkély és attika korlátok szerelése,
tetőn járható burkolat készítése, műanyag nyílászáró panelek beépítése, alumínium nyílászáró szerkezetek
beépítése
Főbb gépészeti munkaelemek: gázellátás kiépítés, meglévő gázkazánok bontása és kondenzációs
kazánok beépítése, meglévő konyhai légtechnikai berendezés bontása és új építőelemes légtechnikai
berendezés kiépítése, kültérben légtechnikai szigetelés és alu burkolat készítése, új radiátorok beépítése,
split inverteres klímarendszerek kiépítése
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Főbb villamossági munkaelemek: kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,
szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe, klf. lámpatestek elhelyezése, napelemek telepítése lapostető
felületre, inverterek telepítése, elosztószekrények telepítése, villámhárító rendszer kiépítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 819350357 (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: energetikai fejlesztés KEHOP-5.2.2 – Balatonfüred
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
45453100-8
45261210-9
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Balatonfüredi Egészségügyi Központ, 8230 Balatonfüred, Mikes Kelemen u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott építési munkák (energetikai fejlesztések) kivitelezése. A
munkálatokat működő (ügyfélforgalom számára nyitott) egészségügyi intézményben kell végezni.
A felújítás célja az intézet nyílászáróinak cseréje, külső falainak, az erkélylemezeknek és a tetőnek a
hőszigetelése, világításának, szellőző-, valamint hűtési-fűtési rendszerének korszerűsítése és alternatív
energiák hasznosítása.
építészeti, gépészeti és villamossági munkák
főbb mennyiségek:
• homlokzati szigetelés és vakolatkészítés, műanyag-diszperziós festés: 714 m2
• műanyag és alumínium nyílászáró szerkezetek beépítése: (56 + 98) 154 db
• kondenzációs kazánok beépítése: 4 db
• napelemek telepítése tetőfelületre: 76 db
Főbb építészeti munkaelemek: külső falakra kőzetgyapot hőszigetelés, lábazatra XPS hőszigetelés, a
homlokzatra vékonyvakolat készítése, homlokzati kőlap burkolat bontása, homlokzati szigetelés és
vakolatkészítés, műanyag-diszperziós festés, tetőszigetelés, szerelt homlokzati kőburkolat, fém nyílászáró
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szerkezetek bontása új alu szerkezetek beépítése, korlátok bontása új erkély és attika korlátok szerelése,
tetőn járható burkolat készítése, műanyag nyílászáró panelek beépítése, alumínium nyílászáró szerkezetek
beépítése
Főbb gépészeti munkaelemek: gázellátás kiépítés, meglévő gázkazánok bontása és kondenzációs
kazánok beépítése, meglévő konyhai légtechnikai berendezés bontása és új építőelemes légtechnikai
berendezés kiépítése, kültérben légtechnikai szigetelés és alu burkolat készítése, új radiátorok beépítése,
split inverteres klímarendszerek kiépítése
Főbb villamossági munkaelemek: kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,
szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe, klf. lámpatestek elhelyezése, napelemek telepítése lapostető
felületre, inverterek telepítése, elosztószekrények telepítése, villámhárító rendszer kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. az M2.1. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap,
min. 0 hónap, max. 36 hónap, előny a több) 5
2 3. az M2.2. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. 0 hónap, max. 36
hónap, előny a több) 5
3 4. az M2.3. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. 0 hónap, max. 36
hónap, előny a több) 5
4 5. a kötelezően előírt mértékű (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke (további …
hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ellenszolgáltatás (Ft, előny a kisebb) / 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: KEHOP-5.2.2-16-2022-00149
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07212 / 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: PTS-323 Rész száma: Elnevezés: energetikai fejlesztés KEHOP-5.2.2 – Balatonfüred
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/27 (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: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
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E-mail: iroda@mozaikepito.eu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243
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: 819350357
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:
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: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 305227465
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: 880984293 Pénznem: HUF
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: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243
Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11799034219
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (13693/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18159422242
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 303217150
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
(PTS-325) energetikai fejl. KEHOP-5.2.2 – Debrecen
Hivatkozási szám: EKR000167132022
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 műszaki leírásban részletesen meghatározott építési munkák (energetikai fejlesztések) kivitelezése. A
munkálatokat működő (ügyfélforgalom számára nyitott) egészségügyi intézményben kell végezni.
A felújítás célja az intézet terveken szereplő nyílászáróinak cseréje, homlokzati átszellőztetett hőszigetelés
készítése, lapostető szigetelése, belső világítás korszerűsítése, napelemek telepítése a tetőfelületre,
meglévő gázkazánok és radiátorok cseréje.
építészeti, gépészeti és villamossági munkák
főbb mennyiségek:
• szálas szigetelőanyag táblák beépítése: 1 202 m2
• habosított hőszigetelő táblák beépítése: 1 178 m2
• átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, nagyelemes homlokzatburkolati táblákból: 861 m2
• műanyag és alumínium nyílászáró szerkezetek beépítése: (193 + 54) 247 db
• lapradiátor elhelyezése: 131 db
• napelemek telepítése tetőfelületre: 133 db
Főbb építészeti munkaelemek: meglévő szálcement homlokzatburkolatok bontása, szálas szigetelőanyag
táblák beépítése klf. épületszerkezetekre, klf. habosított hőszigetelő táblák beépítése, átszellőztetett
homlokzatburkolat kialakítása nagyelemes homlokzatburkolati táblákból, bitumenes lemezszigetelés
bontása, majd új, egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés készítése, lapostető hő- és
hangszigetelése, ereszcsatorna, lefolyó csatorna bontása és új szerelése, kopolyt üvegfalbontása műanyag
nyílászáró szerkezetek bontása, műanyag nyílászáró szerkezetek beépítése, alumínium kültéri nyílászáró
szerkezetek beépítése, nyílászárók beépítése során szükségszerűen bontásra került belső burkolatok,
álmennyezetek helyreállítása
Főbb gépészeti munkaelemek: csővezetékek bontása, gázvezeték, fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, fűtési vezeték, horganyzott klf. méretű szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

918

meglévő 2 db gázkazán, 1 db hulladékégető és szerelvényeinek bontása, acéllemezes kondenzációs
kazán elhelyezése és bekötése, öntöttvas tagos radiátorok leszerelése, acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, gázmérő óra leszerelése, kisebb terhelhetőségű gázmérő óra felszerelése, meglévő
klímaberendezések leszerelése a klf. szigetelési feladatok elvégzése miatt, majd a berendezések
visszaszerelése
Főbb villamossági munkaelemek: kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,
szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe, klf. lámpatestek, izzók elhelyezése, napelemek telepítése
tetőfelületre, inverterek telepítése, elosztószekrények szerelése, villámhárító rendszer kiépítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 506167983 (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: energetikai fejl. KEHOP-5.2.2 – Debrecen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
45453100-8
45261210-9
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Debreceni Egészségügyi Központ, 4025 Debrecen, Erzsébet u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott építési munkák (energetikai fejlesztések) kivitelezése. A
munkálatokat működő (ügyfélforgalom számára nyitott) egészségügyi intézményben kell végezni.
A felújítás célja az intézet terveken szereplő nyílászáróinak cseréje, homlokzati átszellőztetett hőszigetelés
készítése, lapostető szigetelése, belső világítás korszerűsítése, napelemek telepítése a tetőfelületre,
meglévő gázkazánok és radiátorok cseréje.
építészeti, gépészeti és villamossági munkák
főbb mennyiségek:
• szálas szigetelőanyag táblák beépítése: 1 202 m2
• habosított hőszigetelő táblák beépítése: 1 178 m2
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• átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, nagyelemes homlokzatburkolati táblákból: 861 m2
• műanyag és alumínium nyílászáró szerkezetek beépítése: (193 + 54) 247 db
• lapradiátor elhelyezése: 131 db
• napelemek telepítése tetőfelületre: 133 db
Főbb építészeti munkaelemek: meglévő szálcement homlokzatburkolatok bontása, szálas szigetelőanyag
táblák beépítése klf. épületszerkezetekre, klf. habosított hőszigetelő táblák beépítése, átszellőztetett
homlokzatburkolat kialakítása nagyelemes homlokzatburkolati táblákból, bitumenes lemezszigetelés
bontása, majd új, egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés készítése, lapostető hő- és
hangszigetelése, ereszcsatorna, lefolyó csatorna bontása és új szerelése, kopolyt üvegfalbontása műanyag
nyílászáró szerkezetek bontása, műanyag nyílászáró szerkezetek beépítése, alumínium kültéri nyílászáró
szerkezetek beépítése, nyílászárók beépítése során szükségszerűen bontásra került belső burkolatok,
álmennyezetek helyreállítása
Főbb gépészeti munkaelemek: csővezetékek bontása, gázvezeték, fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, fűtési vezeték, horganyzott klf. méretű szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,
meglévő 2 db gázkazán, 1 db hulladékégető és szerelvényeinek bontása, acéllemezes kondenzációs
kazán elhelyezése és bekötése, öntöttvas tagos radiátorok leszerelése, acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, gázmérő óra leszerelése, kisebb terhelhetőségű gázmérő óra felszerelése, meglévő
klímaberendezések leszerelése a klf. szigetelési feladatok elvégzése miatt, majd a berendezések
visszaszerelése
Főbb villamossági munkaelemek: kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,
szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe, klf. lámpatestek, izzók elhelyezése, napelemek telepítése
tetőfelületre, inverterek telepítése, elosztószekrények szerelése, villámhárító rendszer kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. az M2.1. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap,
min. 0 hónap, max. 36 hónap, előny a több) 5
2 3. az M2.2. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. 0 hónap, max. 36
hónap, előny a több) 5
3 4. az M2.3. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. 0 hónap, max. 36
hónap, előny a több) 5
4 5. a kötelezően előírt mértékű (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke (további …
hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ellenszolgáltatás (Ft, előny a kisebb) / 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: KEHOP-5.2.2-16-2022-00149
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07214 / 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: PTS-325 Rész száma: Elnevezés: energetikai fejl. KEHOP-5.2.2 – Debrecen
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: 2022/06/28 (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
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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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
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: 506167983
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:
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: OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12459360209
Postai cím: Vámospércsi Út 44.
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V.2.10)
V.2.11)

Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: hiba@outsys.hu
Telefon: +36 306554534
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12459360209
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: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724483241
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12656770209
Postai cím: Simonffy Utca 34-36. 8768/1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656770209
Hivatalos név: OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12459360209
Postai cím: Vámospércsi Út 44.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459360209
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
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Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14815443209
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató K (13560/2022)
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: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13648013215
Postai cím: Széchenyi Utca 15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyebrószky Csilla
Telefon: +36 42788122
E-mail: gyebroszkycsilla@environ.hu
Fax: +36 42788144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: köztulajdonban álló egyszemélyes 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
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Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
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:
Városi terepjárók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000660172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3 db új városi terepjáró beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36256482 (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: Városi terepjárók beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: VIZITERV Environ Kft. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. Központi
iroda
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 db új városi terepjáró beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Minimálisan elvárt műszaki paraméterek az alábbiak:
• 5 személyes,
• magyar forgalomba helyezett,
• üzemanyag: benzin,
• sebességváltó: DSG váltó 7 fokozatú,
• ajtók száma: min. 4 db,
• teljesítmény: min. 140 kW / 190 LE
• szín: metál
• összkerékmeghajtás
• Környezetvédelmi besorolás minimum EURO 6
• A gépjárműveknek környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
szóló 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletnek megfelelő környezetvédelmi besorolású motorral kell
rendelkeznie.
Felszereltség:
• ABS
• Légkondicionáló berendezés
• Szervokormány
• Fűthető kormány
• Fűthető első ülések
• Távirányítós központi zár
• Egészségügyi és forgalombiztonsági egységcsomag
• Rádió
• Elektromos ablakemelők elöl és hátul
• Elektronikus indításblokkoló
• Elektronikus stabilitásvezérlés (ESP)
• Pótkerék
• Navigáció
• Tolató kamera
• Park Assist
• Front Assist
• Sávtartó rendszer
• Start-Stop rendszer
• Távolságtartó automatika (ACC)
• Vezető- és utasoldali légzsák elöl
• Függönylégzsák, oldallégzsák elöl és hátul
• Vonóhorog
• Gumiszőnyeg
A közbeszerzés tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek meghatározásra.
Ha a felhívásban vagy a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
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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. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / 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:
1. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontja alapján
történik.
2. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
3. Az ajánlat elkészítésének valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatában a megajánlott termékről nyilatkoznia kell, amely nyilatkozatot ajánlatkérő
szakmai ajánlatnak tekinti.
5. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege
és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt. A vizsgálat eredménye alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési
eljárásban részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a terepjárók különböző
eladótól történő beszerzése a beszerzés hatékonyságát és költséghatékonyságát veszélyeztetné, a
garanciális, szerviz igények egy eladóval koherensebben biztosítható.
VI.3.4) PONT FOLYT.:
22. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az igazolások benyújtására kötelezett
ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági
követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését
a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz
meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia és a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok adatait csak a kizáró okok vonatkozásában kell ellenőriznie.”
23. AK alkalmazza a Kbt. 114. § (8) bekezdését: „Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az
ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen
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alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta
volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.” Ajánlatkérő érvénytelenné
nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben annak ajánlati ára magasabb, mint nettó 38.939.085 HUF.
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:
09466 / 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: Városi terepjárók 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)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AUTÓ SZÉLES Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10450183241
Postai cím: Hunyadi Utca 57
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: flotta@toyotatitan.hu
Telefon: +36 204516185
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10450183241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36427471
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36256482
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
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: AUTÓ SZÉLES Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10450183241
Postai cím: Hunyadi Utca 57
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10450183241
Hivatalos név: AUTÓ TITÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10410613241
Postai cím: Váci Út 186
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10410613241
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:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x 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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Balatonakarattya Község Önkormányzata (13698/2022)
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: Balatonakarattya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15827014219
Postai cím: Iskola Utca 7.
Város: Balatonakarattya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brandhuber Szilvia
Telefon: +36 88656677
E-mail: falugondnok@balatonakarattya.hu
Fax: +36 88656677
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://balatonakarattya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bercsényi és Lidó Strand Fejlesztés '22
Hivatkozási szám: EKR000602552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész - Balatonakarattya Bercsényi Strand Infrastruktúra és Szolgáltatásfejlesztés
- Vízbejutás feltételeinek javítása a vízbejutást biztosító lépcsőkhöz vezető rossz állapotú járdaszakaszok
felújítása, átalakítása: Irtás, föld- és sziklamunka, Kőburkolat készítése
- Mozgássérültek által használható mechanikus kapu és forgóvillás beléptető rendszer kiépítése.
Mechanikus kapu a mozgáskorlátozottaknak, pénztárnál forgóvillák telepítése, inox korlátok a bejárás
megakadályozására
- Elzárt és körbekerített szelektív hulladékgyűjtésre is alkalmas hulladéksziget átalakítása: Irtás, föld- és
sziklamunka, Kőburkolat készítése
- Elsősegélynyújtó helyiség és vizesblokk teljeskörű felújítása, bővítése: Vakolás és rabicolás, Hideg- és
melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
- A strandon található zöldfelület rendezése, megújítása, kertépítészeti munkák: Szivárgóépítés,
alagcsövezés, Közműcsatorna-építés, Kert- és parképítési munka
- 2 db 32 fakkos Cuccmegörző automata (értékmegörző szekrény+USB töltős, távfelügyeleti GSM
rendszerrel ellátot, feltőltőkártyás) beszerzése az strandon található öltözőkhöz
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- 4 db öltözői pad és 4 db 9 fakkos zárható öltözői szekrény beszerzésre a 2021-ben felújított öltöző
helyiségbe
- projektátadó rendezvény megszervezés és ajándéktárgyak kiosztása
2. közbeszerzési rész - Balatonakarattya Lidó Strand Infrastruktúra és Szolgáltatásfejlesztés
- Akadálymentes mozgássérültek által használt rámpa a vízbejutás feltételeinek javítása érdekében. 120
mm magas hengerelt gerendából készült 2,5 m széles és 6 méter hosszú biztonságos vízbejutást segítő
rámpa
- Vízbejutás akadálymentes feltételeinek biztosítása érdekében gyalogos sétány kialakítása. Irtás, föld- és
sziklamunka, Kőburkolat készítése 250 m hosszúságban
- A strandon található zöldfelület rendezése, megújítása, kertépítészeti munkák, továbbá
csapadékvízelvezető árok javítása: Szivárgóépítés, alagcsövezés, Közműcsatorna-építés, Kert- és
parképítési munka 2045 m2-en
- Közlekedési infrastrukúra fejlesztése keretében bejárati 3 m-es távirányítós infrasorompó telepítése. A
sorompó a pénztár helyiségből távirányítással működtethető
- projektátadó rendezvény megszervezés és ajándéktárgyak kiosztása
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:
12130 / 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 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Érték:
A következő helyett:
77340706
Helyesen:
60898195
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész végleges összértéke:
A következő helyett:
38343218
Helyesen:
30191511
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

934

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész végleges összértéke:
A következő helyett:
38997488
Helyesen:
30706684
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék
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. .
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A szerződéses ellenértékre vonatkozó adatok bruttó (az általános forgalmi adóval növelt) értékben
kerültek - tévesen - megadásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Balatonlelle Város Önkormányzata (13886/2022)
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: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731759214
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polghiv@balatonlelle.hu
Fax: +36 85554942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonlelle.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonlelle Kishegyre vez. külter. útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000799472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Önkormányzat fő célja, hogy a meglévő útburkolat felújításával az út mellett található mezőgazdasági
és egyéb területek, létesítmények könnyebben megközelíthetőek legyenek, valamint, hogy a jelenlegi
több helyen leromlott szilárd burkolatú út aszfalt burkolattal épüljön meg a biztonságos és korszerű
közlekedési feltételek megteremtése érdekében.
A tervezett építés a meglévő aszfalt illetve beton burkolatú út nyomvonalán, végig önkormányzati
tulajdonú, külterületi mezőgazdasági úton történik.
A meglévő út jellege, osztályba sorolása: Az útszakasz Önkormányzati tulajdonban lévő közút, osztályba
sorolása e-ÚT 03.01.13. sz: Külterületi mezőgazdasági mellékút. A meglévő felújítandó út hossza: 6360 fm.
A Kishegyre vezető felújítandó útszakasz egy a település déli részén lévő külterületen található ingatlanok
és egyéb közigazgatási, mezőgazdasági és turisztikai szempontokból jelentős területek megközelítését
szolgáló meglévő szilárd burkolattal és megfelelő csapadékvíz elvezetéssel kiépített külterületi út,
amely „U” alakban nyújtott félkörívként vezet a településből a Kishegyre, majd onnan vissza a település
központja felé.
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A Kishegyre vezető meglévő külterületi út szilárd aszfalt, illetve beton burkolattal rendelkezik, valamint
a terület kiépített csapadékvíz elvezetéssel is ellátott, azonban a megfelelő, biztonságos és hosszútávú
közlekedés megteremtése érdekében a meglévő útburkolatot aszfaltozással fel kell újítani, valamint
a meglévő csapadékvíz elvezető rendszert szintén felújítani szükséges.A terület közműveket részben
érint, azok elhelyezkedése az út építését nem befolyásolja, mivel a meglévő burkolat pályaszerkezetének
felújítása történik, mélyebben kivitelezendő földmunka nélkül. A helyreállítás módja (meglévő szilárd
(aszfalt és beton) burkolatú út felújítása aszfaltozással).
Útburkolat felújítási munkák:Az útcsatlakozásokat, valamint a jelentősen leromlott szakaszok útburkolatait
(0+205-0+579, valamint 6+010-6+360) aszfalt maró géppel lemaratjuk. Az útburkolat felújítása során
az útszakaszok szélesítésre nem kerülnek, csupán azok megerősítésére kerül sor aszfalt burkolattal, a
szükséges helyeken aszfalt kiegyenlítő réteggel, majd ez egész felületre vonatkozóan aszfalt kopóréteggel.
A 0+000 és 0+080 szelvények között 5,0 m szélességű két irányú oldalesésű, a 0+080 – 0+390 sz.
között 4,2 m szélességű egy irányú oldalesésű, majd a 0+390 – 1+550 sz. között 4,2 m szélességű ismét
két irányú oldalesésű aszfalt burkolat készül gépi terítéssel hengerléssel, előzetes bitumenemulziós
alápermetezéssel. Az 1+100 és 1+200 km szelvények között található M7 autópálya felüljáró jó állapotú
aszfalt burkolatához mindkét felújítandó szakaszt szintben csatlakoztatni kell.
Az 1+550 és 2+290 sz. között 3,0 m szélességű egy irányú oldalesésű aszfalt burkolat készül, majdinnen
egészen a 4+350 sz-ben lévő aszfaltos útcsatlakozásig a meglévő vápás betonútra szintén aszfalt burkolat
kerül az egységes műszaki tartalom és megjelenés miatt 3,0 m szélességben. A 4+350 – 5+150 szelvények
között egy irányú oldaleséssel kerül sor a burkolat felújítására szintén aszfaltozással 3,0 szélességben, majd
az átjárható folyóka (5+150) és az 5+710 szelvény között két irányú oldaleséssel ellátva 3,2 m szélességű
aszfalt burkolatú útszakasz újul meg.
Az 5+710 és 5+910 szelvények között 5,0 méter szélességű aszfalt burkolatú útszakasz, majd a 6+010 és
a végszelvény (6+360) között 3,4 m szélességű aszfalt burkolat felújítás készül. Az 5+910 és 6+010 km
szelvények között található M7 autópálya felüljáró jó állapotú aszfalt burkolatához mindkét felújítandó
szakaszt szintben csatlakoztatni kell.
A betonvápás szakaszon meglévő két darab kitérőt is aszfalt burkolattal újítjuk fel, előzetes zúzottkő
kiegyenlítés és tömörítés után. Az aszfaltmarás után a teljes meglévő és mart burkolatot seprőgéppel
megtisztítjuk, portalanítjuk, majd
a tisztított felületre annak kellősítése érdekében bitumenemulziót permetezünk szintén gépi erővel.
Bizonyos leromlott burkolati szakaszokon az aszfaltos felújítást megelőzően aszfalt erősítő rács beépítését
irányoztuk elő a későbbi repedések megelőzése érdekében. A bitumenemulziós alápermetezést
követően jelentősen leromlott aszfaltos útszakaszokat (0+205-0+579, 1+800-2+290, 4+350-5+150,
5+150-5+710, 6+010-6+360), valamint a betonvápás útszakaszokat (2+290 – 3+390, 3+560 – 4+350)
is aszfalt kiegyenlítő réteggel látjuk el átlag 4 cm vtgban, majd ezután kerülhet sor a teljes szakaszra
vonatkozóan az AC 11 aszfalt kopóréteg terítésére 5cm vtg-ban. A csatlakozási hézagokat bitumenes
hézagkitöltő anyaggal szükséges tömíteni. Az elkészült burkolatok mellett azok megtámasztása, valamint
a megfelelő csapadékvíz elvezetés biztosítása érdekében földpadka, illetve néhány esetben (pl: 1+550 –
2+290 sz., 3+040-3+120 sz.,
6+010-6+360 sz. között) zúzottkő padka készül M22 zúzottkőből.
Keresztmetszeti kialakítás: A jelenleg átlag 3,0 -5,0 méter közötti változó szélességű meglévő szilárd
útburkolat annak felújítása után is változatlanul 3,0 -5,0 méter közötti szélességű marad, burkolatszélesítés nem történik, a meglévő felmagasodott földpadkák leszedésre, majd a felújított burkolat
mellett felújításra kerülnek. A burkolat oldalesése kétoldalú burkolat esetében, 2,0-2,0%, a padkák felé (és
bizonyos szakaszokon a csapadékvíz elvezető árkok felé) történő oldaleséssel, illetve egyirányú oldalesés
esetében 2,0 %.
Tervezett pályaszerkezet: Az útcsatlakozások, valamint a jelentősen leromlott útszakaszok burkolatmarása
után néhány helyen aszfalt erősítő rácsot helyezünk el, majd a tisztított felületet bitumenemulzióval
megszórjuk. A korábban felmart felületeken, valamint a jelenlegi beton burkolatokon aszfalt kiegyenlítő
réteg beépítésére kerül sor AC 11 aszfalt kiegyenlítő rétegből 4 cm vtg-ban, majd ez egész felületre
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vonatkozóan aszfalt kopóréteget terítünk AC 11 aszfalt kopórétegből 5 cm vtg-ban. A felújított burkolat
mellett földpadka, bizonyos helyeken zúzottkő padka épül meg.
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:
12315 / 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:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára, feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig – jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára legalább 230.000.000.,- Ft, azaz
kettőszázharmincmillió forint /év és káreseményenként legalább 70.000.000. – Ft, azaz hetvenmillió
forint összegű kivitelezői összkockázatú építés- és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő szerződéskötés időpontjáig,
feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig nem rendelkezik az előírt
biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt.
131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatban be kell
nyújtani a nyilatkozatot a felelősségbiztosítás megkötéséről, meglétéről.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el, ebben az
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. §. (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező tevékenység nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma A legjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két
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tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során).
Ajánlatkérő a 2. (2.1., 2.2.) értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (36
hónap és az ezen időtartam feletti megajánlások) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőtlenebb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőtlenebb érték (0)
Alegkedvezőbb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőbb érték (36)
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 3. és a 4. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlattevők által a kivitelezés
vonatkozásában vállalt
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli pontkiosztás módszerével. Mindkét értékelési
szempont kapcsán ajánlattevő vállalását 10-10 ponttal értékeli, míg abban az esetben, ha ajánlattevő nem
él a vállalással 0 pontot fog kapni.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszámítás során).
Kötelezően előírt jótállási idő: 3 év
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75.§ (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összege az EKR-ben rögzítésre, és a bontási eljárás során ismertetésre kerül. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban ajánlattevők kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta
előtt ésszerű időben válaszolja meg. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel
ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő
tájékoztatás kérés megválaszolását garantálja, a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében
ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdésében
foglaltakat.
Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködik dr. Balogh Barbara felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
(lajstromszáma: 00827)
Helyesen:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára, feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig – jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára legalább 230.000.000.,- Ft, azaz
kettőszázharmincmillió forint /év és káreseményenként legalább 70.000.000. – Ft, azaz hetvenmillió
forint összegű kivitelezői összkockázatú építés- és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő szerződéskötés időpontjáig,
feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig nem rendelkezik az előírt
biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt.
131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatban be kell
nyújtani a nyilatkozatot a felelősségbiztosítás megkötéséről, meglétéről.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el, ebben az
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esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. §. (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező tevékenység nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma A legjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során).
Ajánlatkérő a 2. (2.1., 2.2.) értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (36
hónap és az ezen időtartam feletti megajánlások) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőtlenebb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőtlenebb érték (0)
Alegkedvezőbb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőbb érték (36)
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 3. és a 4. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlattevők által a kivitelezés
vonatkozásában vállalt
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli pontkiosztás módszerével. Mindkét értékelési
szempont kapcsán ajánlattevő vállalását 10-10 ponttal értékeli, míg abban az esetben, ha ajánlattevő nem
él a vállalással 0 pontot fog kapni.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszámítás során).
Kötelezően előírt jótállási idő: 3 év
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75.§ (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összege az EKR-ben rögzítésre, és a bontási eljárás során ismertetésre kerül. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban ajánlattevők kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában,
a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések a válaszadási határidő lejártát
megelőző negyedik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel ajánlatkérő csak a válaszadási határidő
lejártát megelőző 4. napig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását garantálja, a később
beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg,
vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

941

Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködik dr. Balogh Barbara felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
(lajstromszáma: 00827)
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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (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

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
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Dátum: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A kiegészítő tájékoztatásra figyelemmel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbította, valamint
további közbeszerzési dokumentumokat bocsátott Ajánlattevők rendelkezésére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (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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Filharmónia Magyarország Koncert- és
Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felel (13691/2022)
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: Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18160903202
Postai cím: Felsővámház Utca 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kramarics Noémi
Telefon: +36 72891302
E-mail: noemi.kramarics@filharmonia.hu
Fax: +36 72891302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.filharmonia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépkocsi beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000478382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db 5 személy szállítására alkalmas személygépkocsi forgalomba és
üzembe helyezett állapotban a dokumentációban részletezettek szerint.
A részletes leírást és a további adatokat a műszaki leírás (3. kötet tartalmazza).
A nyertes ajánlattevőnek a gépjárművel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt
és kezelési, karbantartási utasítást is át kell adnia az Ajánlatkérő részére; ennek ellenértékét az ajánlati
árnak tartalmaznia kell.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
terméknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum
terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól
kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
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A vételárnak a teljes nettó árat kell feltüntetni, amely tartalmazza a gépjárművek árát, továbbá valamennyi
Ajánlatkérő
tulajdonszerzéséhez és a gépjármű üzembe helyezéséhez szükséges költséget (pl.: szállítási költséget, a
Gépjármű üzembe helyezésének költségét(műszaki vizsga) , a rendszámtábla díját, a forgalmi engedély
és a törzskönyv illetékét, valamint a regisztrációs adót) és forgalomba helyezésének költségét. Az ajánlati
árnak tehát tartalmaznia kell az ajánlatkérő által elvárt mennyiségi követelményeknek megfelelően
megajánlott gépkocsi vételárát, a felmerülő költségeket, továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket,
amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. Ajánlati ár
kizárólag magyar devizanemben (forint) adható. Eltérő devizában történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő
az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum
terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól
kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy
a termék tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel járt el.
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:
10493 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja T. Gazdasági szereplőt a tárgyi eljárás kapcsán, hogy a Kbt. 55.§ (3)
bekezdésben foglaltak alapján - figyelemmel utóbbi szakasz (6) bekezdésben meghatározottakra is - a
közbeszerzési dokumentumok alábbi része módosul:
1.
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KD. 3. kötet - Műszaki leírás specifikáció – „Ajánlatkérő által meghatározott műszaki paraméterek Megengedett össztömeg min. 2000 kg „ HELYETT
HELYESEN: Megengedett össztömeg min. 1500 kg
2.
Műszaki dokumentáció (EKR-ben csatolt műszaki dokumentáció amelyet szakmai ajánlatként kitöltve
az ajánlathoz csatolni kell) – „Ajánlatkérő által meghatározott műszaki paraméterek - Megengedett
össztömeg min. 2000 kg” HELYETT
HELYESEN: Megengedett össztömeg min. 1500 kg
A fenti módosítással nem érintett dokumentumok az EKR-ben változatlan formában elérhetőek.
A fentiek módosításra kerülnek a kiegészítő tájékoztatás keretében beérkezett kérdésekre tekintettel.
Ajánlatkérő a módosított dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok között az EKR-ben tette
elérhetővé, jelen tájékoztatás megküldésével egy időben.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (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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Földes Nagyközség Önkrományzata (13688/2022)
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: Földes Nagyközség Önkrományzata
Nemzeti azonosítószám: 15728702209
Postai cím: Karácsony Sándor Tér 5
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jeneiné Dr. Egri Izabella
Telefon: +36 54531000
E-mail: foldes.muszak@gmail.com
Fax: +36 54531001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.foldes.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés 2022
Hivatkozási szám: EKR000807892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a tulajdonában álló ingatlanokon energetikai korszerűsítést kíván végrehajtani.
Napközi Otthonos Óvoda: 4177 Földes, Kállai utca 25. Hrsz.: 490
Beépített terület számítása:
Telekterület: 2804 m2
Beépített terület a hőszigeteléssel 670,51 m2
A beépítés a rendezési terv szerinti keretek között készül, a tervezési programnak és az energetikai
pályázati kiírásnak megfelelő belső és külső kialakítással.
Gépészeti szempontból az épület nagymértékben változik, melyről gépészeti munkarész készült. A külső
kialakítás nem építési engedélyköteles; homlokzati változással jár a ablakcserék kialakítás miatt. Új épített
kémény nem kerül beépítésre.
Az egyszerű magas- és lapostetős tömeg egységes házat formáz. Kisebb homlokzati ugrások, párkányok
tagolják az épületet.
A projekt megvalósítása során épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrások kerülnek
be. Az épületenergetikai korszerűsítésként az épület falazatainak és lábazatának hőszigetelése készül,
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homlokzati kőzetgyapot illetve XPS hőszigeteléssel, valamint lapostető EPS Grafit 100 lépésálló
hőszigeteléssel, padlásfödém kőzetgyapot hőszigetelésekkel. A lapostetőn új vízszigetelés is szükséges.
A teljes épületen nyílászáró csere is készül. A fűtési rendszer gázkazánjának cseréje történik kondenzációs
fali gázfűtésű kazánra, thermoszelepekkel. Megújuló energetikai beruházás a napelemek villamos energia
előállításra. A megújuló energiaforrás ismertetése a gépészeti és elektromos leírásban részletezve.
Polgármesteri Hivatal: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Hrsz.: 1612
Beépített terület számítása:
Telekterület: 2531 m2
Beépített terület a hőszigeteléssel 1206,82 m2
A beépítés a rendezési terv szerinti keretek között készül, a tervezési programnak és az energetikai
pályázati kiírásnak megfelelő belső és külső kialakítással.
Gépészeti szempontból az épület nagymértékben változik, melyről gépészeti munkarész készül. Ezek
részletesen ott találhatók meg.
A külső kialakítás nem építési engedélyköteles; és homlokzati változással nem jár, mivel új épített kémény
nem kerül beépítésre.
Az egyszerű magastetős tömeg egységes házat formáz. Díszes homlokzati ugrások, párkányok tagolják az
épületet.
A projekt megvalósítása során épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrások kerülnek
be. Az épületenergetikai korszerűsítésként az épület falazatainak és lábazatának hőszigetelése készül,
homlokzati kőzetgyapot és Grafit hőszigeteléssel, valamint a padlásfödém szigetelendő le kőzetgyapot
hőszigetelésekkel. Az épület emeleten 4 db nyílászáró csere is készül, a többi nem változik. Padlástérbe
nyíló ajtók műanyag ablakok lesznek. A fűtési rendszer gázkazánjának cseréje történik kondenzációs
gázkazánra, Megújuló energetikai beruházás a napelemek villamosenergia előállításra. A megújuló
energiaforrás ismertetése alább, leírásban részletezve.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek
megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen
a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11446 / 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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

950

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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (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 kiegészítő tájékoztatásra tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került. A felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok egyebekben nem módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (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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Fonyód Város Önkormányzata (13873/2022)
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: Fonyód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731405214
Postai cím: Fő Utca 19*
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziráki Szabolcs
Telefon: +36 85562980
E-mail: palyazat@fonyod.hu
Fax: +36 85562980
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonyod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fonyód V. Strandpályázat eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000757162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43325000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fonyód Város Önkormányzatának eszközbeszerzése balatoni strandfejlesztés V. ütem keretében az alábbi
részek szerint:
1. rész Kommunális és szelektív hulladékgyűjtők beszerzése a bélatelepi, Fürdő utcai, városi strandra
Mennyiség:
- 36 db kommunális hulladékgyűjtő
- 1 db szelektív hulladékgyűjtő
2. rész Strandbútorok (asztal, pad) beszerzése a bélatelepi, Fürdő utcai és a városi strandra
Mennyiség:
- 13 db asztal-pad garnitúra
- 12 db Szimpla pad (háttámlás)
3. rész Kerékpáros szervízpontok beszerzése a bélatelepi, Fürdő utcai, Huszka utcai és a városi strandra
Mennyiség:
- 4 db kerékpáros szervízpont
4. rész Értékmegőrzők beszerzése a bélatelepi, Huszka utcai és a városi strandra
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Mennyiség:
- 3 db Értékmegőrző szabadstrand verzió
- 1 db Értékmegőrző RFID verzió
5. rész Kamerarendszer beszerzése a bélatelepi, Huszka utcai és a városi strandra
Mennyiség:
- 3 db kamerarendszer
6. rész Szaniter konténerek és öltöző beszerzése a Fürdő utcai és a Huszka utcai strandra
- 1 db női/férfi szaniter konténer
- 1 db akadálymentes és gyermekbarát szaniter konténer
- 1 db Magyar Turisztikai Ügynökség Arculati kézikönyv szerinti akadálymentes öltöző
- 1 db akadálymentes szaniter konténer
7. rész Vaktérképek beszerzése a bélatelepi, Fürdő utcai, Huszka utcai és a városi strandra
- 4 db vaktérkép
Eladó feladatát képezi az eszközök helyszínre szállítása, és amely eszköz esetében értelmezhető,
annak telepítése, üzembe helyezése a szükséges oktatás biztosítása 1 fő részére 1 órában, valamint
tulajdonjogának átruházása.
A beszerzendő eszközökkel szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 53.§ (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Kaposfő Község Önkormányzata (13890/2022)
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: Kaposfő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15397603214
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 221 1
Város: Kaposfő
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7523
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ábel Melinda
Telefon: +36 82577030
E-mail: kaposfo@kaposfo.hu
Fax: +36 82577054
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kaposfő külterületi út felújítása-építési beruház.
Hivatkozási szám: EKR000808132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: a jelenlegi földút szilárd burkolatra történő kiépítése. Az út jelenleg részben
erdősített terület
mellett, nehezen járható, földút. A szükséges növényzet eltávolítását az Önkormányzat az út területen
belül a kiépítés előtt elvégzi.
A tervezett út: Mezőgazdasági bekötő út, tervezési sebesség: 30 km/h, forgalmi sávok száma: 1, forgalmi
sáv szélesség:3,50 m, padka szélesség: 1,50-1,50 m, Jellege: Síkvidéki „S”, teherbírási osztály: A4.
A tervezet út hossza: 1156,0 m.
A tervezett nyomvonal kezdő szelvénye csatlakozik a Község meglévő kiépített útcsatlakozás aszfalt
burkolatához,
végszelvénye a település külterületi lakott területének vége. A közbenső 198 m-es szakasz, meglévő beton
burkolatú út 3,50 m burkolat szélességgel. A tervezett szakasz azonos keresztszelvény méretekkel
rendelkezik.
Magassági vonalvezetés: a tervezett szakasz a végszelvény felé emelkedik, maximális emelkedő 3,07 % egy
rövid 50 m-es szakaszon.
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Keresztmetszeti kialakítás: a tervezett burkolat szélessége 3,50 m. A burkolat egyoldali esésű, 2,5 %-os. A
padkák
szélessége 1,50 – 1,50 m, lejtésük 5,00 %-os. A kialakítás a minta keresztvény alapján történik. Az így
megtervezett keresztszelvény minimális földmunkát igényel.
Pályaszerkezet:
- 4,0 cm C-11 jelű aszfalt kopóréteg
- 5,0 cm C-11 jelű aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm Ckt útalap.(min: E2=80 N/mm2)
- 30,0 cm FZKA ágyazati réteg (min: E2=40 N/mm2)
- tömörített úttükör (trgamma:min: 90 % )
Az útalap réteg alá, tisztasági, javító rétegként, 170-200 g/m2 geotextilia beépítése javasolt, tekintettel a
talaj finom homok szerkezetére. A munkák megkezdésekor a szükséges humusz leszedést el kell végezni,
amelyet a padkák és rézsűk
visszatöltésére, mint helyi anyagot lehet alkalmazni.
Vízelvezetés: a burkolatról lefolyó csapadék vizek az útterület környezetében szikkasztásra kerülnek, a
mezőgazdasági
területek környezetében. A szikkasztó árok egy oldali, a lejtés oldalon kerül kialakításra. A tervezett
kialakítással a vizek továbbvezetése a meglévő állapottól nem tér el.
Érintett közművek: közmű átépítésére nem kerül sor.
Forgalom technika: a tervezett nyomvonalon forgalom szabályozás csak a sebesség korlátozásra
vonatkozóan szükséges, 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtáblát, kell kihelyezni a kiépítendő szakaszra.
A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást,
valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12407 / 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:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
A következő helyett:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy
együttesen
nem rendelkeznek):
M.1./legalább az alábbi végzettségekkel vagy képzettségekkel rendelkező szakemberrel:
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M.1.1./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 2.
D) pontjában
meghatározott (MV-KÉ – közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy
képzettséggel, vagy egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
M.1.2./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 2.
D) pontjában
meghatározott (MV-M – mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) kategóriájú vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
vagy képzettséggel, vagy egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és a hivatkozott jogszabályban
előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- Egy szakember több pozícióban is bemutatható, amennyiben az adott szakember vonatkozásában az
M.1./ pontban előírtak teljesülnek.
- A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a
jogosultságmegszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő
alkalmassági követelményként.
- A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
(ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.1./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán
megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
- A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1/pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Helyesen:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy
együttesen
nem rendelkeznek):
M.1./legalább az alábbi végzettségekkel vagy képzettségekkel rendelkező szakemberrel:
M.1.1./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 2.
D) pontjában
meghatározott (MV-KÉ – közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy
képzettséggel, vagy egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
M.1.2./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 2.
D) pontjában
meghatározott (MV-M – mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) kategóriájú vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
vagy képzettséggel, vagy egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és a hivatkozott jogszabályban
előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- Egy szakember több pozícióban is bemutatható, amennyiben az adott szakember vonatkozásában az
M.1./ pontban előírtak teljesülnek.
- A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a
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jogosultságmegszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő
alkalmassági követelményként.
- A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
(ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.1./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán
megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
- A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1/pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára, feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig – jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára legalább 87.000.000.,- Ft,
azaz nyolcvanhétmillió forint /év és káreseményenként legalább 30.000.000. – Ft, azaz harmincmillió
forint összegű kivitelezői összkockázatú építés- és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő szerződéskötés időpontjáig,
feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig nem rendelkezik az előírt
biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt.
131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatban be kell
nyújtani a nyilatkozatot a felelősségbiztosítás megkötéséről, meglétéről.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § rendelkezéseit alkalmazza.
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A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el, ebben az
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. §. (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező tevékenység engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma A legjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során).
Ajánlatkérő a 2. (2.1., 2.2.) értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (36
hónap és az ezen időtartam feletti megajánlások) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőtlenebb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőtlenebb érték (0)
Alegkedvezőbb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőbb érték (36)
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 3. és a 4. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlattevők által a kivitelezés
vonatkozásában vállalt
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli pontkiosztás módszerével. Mindkét értékelési
szempont kapcsán ajánlattevő vállalását 10 ponttal értékeli, míg abban az esetben, ha ajánlattevő nem él a
vállalással 0 pontot fog kapni.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszámítás során).
Kötelezően előírt jótállási idő: 3 év
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75.§ (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összege az EKR-ben rögzítésre kerül, és a bontási eljárás során ismertetésre kerül. Ajánlatkérő az eljárást a
Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban ajánlattevők kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta
előtt ésszerű időben válaszolja meg. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel
ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő
tájékoztatás kérés megválaszolását garantálja, a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében
ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdésében
foglaltakat.
Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködik dr. Balogh Barbara felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
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(lajstromszáma: 00827)
Helyesen:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára, feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig – jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára legalább 87.000.000.,- Ft,
azaz nyolcvanhétmillió forint /év és káreseményenként legalább 30.000.000. – Ft, azaz harmincmillió
forint összegű kivitelezői összkockázatú építés- és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő szerződéskötés időpontjáig,
feltételes közbeszerzés esetén a szerződésben meghatározott időpontig nem rendelkezik az előírt
biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt.
131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatban be kell
nyújtani a nyilatkozatot a felelősségbiztosítás megkötéséről, meglétéről.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el, ebben az
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. §. (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező tevékenység engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma A legjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során).
Ajánlatkérő a 2. (2.1., 2.2.) értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (36
hónap és az ezen időtartam feletti megajánlások) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőtlenebb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőtlenebb érték (0)
Alegkedvezőbb: Ajánlatkérő által rögzített legkedvezőbb érték (36)
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 3. és a 4. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlattevők által a kivitelezés
vonatkozásában vállalt
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli pontkiosztás módszerével. Mindkét értékelési
szempont kapcsán ajánlattevő vállalását 10 ponttal értékeli, míg abban az esetben, ha ajánlattevő nem él a
vállalással 0 pontot fog kapni.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszámítás során).
Kötelezően előírt jótállási idő: 3 év
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75.§ (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összege az EKR-ben rögzítésre kerül, és a bontási eljárás során ismertetésre kerül. Ajánlatkérő az eljárást a
Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban ajánlattevők kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában,
a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések a válaszadási határidő lejártát
megelőző negyedik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel ajánlatkérő csak a válaszadási határidő
lejártát megelőző 4. napig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását garantálja, a később
beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg,
vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat.
Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködik dr. Balogh Barbara felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
(lajstromszáma: 00827)
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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A kiegészítő tájékoztatásra is figyelemmel - Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbította,
valamint további közbeszerzési dokumentumokat bocsátott Ajánlattevők rendelkezésére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Körmend Város Önkormányzata (13806/2022)
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: Körmend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733610218
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Körmend
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stepics Anita
Telefon: +36 94592928
E-mail: kormendjegyzoje@kormend.hu
Fax: +36 94410623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormend.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Körmend belvárosának megújítása-kivitelezés I.
Hivatkozási szám: EKR000579472022
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-2.1.2-15 kódszámú "Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretén belül TOP-2.1.2.-15VS1-2020-00013 azonosítószám alatt támogatást nyert " Körmend belvárosának megújítása” projekt
kivitelezési feladatai 1. üteme 2 részre bontva. Körmend központjában a régi mozi épületéből egy
új közösségi célokat szolgáló tér kerül kialakításra . Az épület bővítéséhez kapcsolódóan az előtte
található közpark területe is bevonásra és megújításra kerül. A város központjának rehabilitációja során a
zöldfelületek megújítására kerül sor öntözőrendszer kiépítésével .
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:
10119 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt és az ajánlatok bontásának időpontját, valamint
módosulnak a közbeszerzési dokumentumok is. A módosítással érintett közbeszerzési dokumentumok az
eredetivel megegyező helyen elérhetőek el _Módosított_költségvetések_1_resz_0630 mappa néven.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (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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Nagykőrös Város Önkormányzat (13680/2022)
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: Nagykőrös Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731278213
Postai cím: Szabadság tér 5. Tér 5.
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Csaba
Telefon: +36 53550331
E-mail: fejlesztes@nagykoros.hu
Fax: +36 53351058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros nyom és útcsatlakozás felújítása
Hivatkozási szám: EKR000726272022
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 közbeszerzés mennyisége:
Nagykőrös 030 hrsz-ú út felújítása a 0+000-0+209 km szelvények közötti szakaszon
Út felújítása:
A Nagykőrös 030 hrsz-ú út 0+000-0+209 km szelvények közötti szakaszán a meglévő kerékpáros nyom
felújítása az út burkolatának szélesítésével, valamint a 441 sz. főút 12+580 km szelvényében lévő meglévő
útcsatlakozásának felújítása aszfaltozott burkolattal.
A tervezett burkolat szélessége 4 m (3 m széles meglévő burkolat plusz 1 m szélesítés), mindkét oldalon
1,5 m széles füvesített padka létesítése és víztelenítés kiépítése.
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11768 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő egyúttal módosítja a közbeszerzési dokumentumokat is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Ócsa Város Önkormányzata (13549/2022)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Manóvár bölcsőde bővítése
Hivatkozási szám: EKR000762812022
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:
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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

968

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.
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
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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
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:
12865 / 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 . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
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)
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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);
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.
Helyesen:
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
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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);
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.
A VI.3.9) pont folytatása:
Helyszíni bejárás:
Ajánlatkérő a helyszíni bejárást biztosítja.
Helyszín: 2364 Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562. (gyülekezési pont a bölcsőde bejáratánál). A helyszíni
bejárás nem konzultációs jellegű.
Jelenléti ív aláírása szükséges.
Időpont: 2022. július 5. napján 10.00 óra.
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:

Kiegészítő szójegyzék
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A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentum is módosult, piros kiemelés tartalmazza a módosítást.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szentendre Város Önkormányzat (13545/2022)
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: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731292213
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentendre.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barackvirág utca csapadékvíz elvezetés és esőkert
Hivatkozási szám: EKR000583332022
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
1. rész:
Barackvirág utca vízelvezetés
Részben nyílt, részben burkolt vízelvezető árok kialakítása, összesen 432 méter hosszúságban
Árok profilozás 192 méter hosszúságban
Ároktisztítás 62 méter hosszúságban
csőáteresz (csatorna) építés 73 méter hosszúságban
2. rész:
Esőkert kialakítása, melynek szélessége 4 méter, a hossza 40 méter, van benne 3 vasbeton fallal lehatárolt
vízlépcső, valamint növényzet és 3 db fa telepítés, összesen 160 m2 területen.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Az előzmény hirdetmény száma: 11416/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Boconád Községi Önkormányzat (13636/2022)
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: Boconád Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729246210
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Boconád
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3368
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis István
Telefon: +36 36484055
E-mail: kis.istvan@boconad.hu
Fax: +36 36484064
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://boconad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A boconádi Szeleczky-kastély fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000476872021
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: Szeleczky -kastély energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45210000-2
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3368 Boconád, Szabadság tér 14.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: HRSZ.: 610/9
CÍM.: 3368 Boconád, Szabadság tér 14.
BEÉPÍTETT BRUTTÓ ALAPTERÜLET: 2011,5 m2
SZINTEK SZÁMA: földszint + emelet + pince
- Hőszigetelő vakolat:
TERVEZETT VAKOLATFELÚJÍTÓ RENDSZER
Felújító vakolat rendszer WTA minősítéssel
Rétegrend:
Alapfelület előkészítés: vakolatrendszerhez tartozó előfröcskölő
Alapvakolat: vakolatrendszerhez tartozó légpórusos alapvakolat (puffer vakolat) és rendszerhez tartozó
fedővakolat
Simítóréteg ha szükséges: Rendszerhez tartozó simító vakolat
Befejező réteg vakolat esetén: Rendszerhez tartozó homlokzati nemesvakolat
Befejező réteg festésnél: Rendszerhez tartozó homlokzatfesték
- Nyílászáró hőszigetelő képességének növelése: A beépítésre kerülő új homlokzati nyílászárók korszerű
gyártási technológiával készülnek, de megjelenésében és karakterében hitelesen kell a múltbeli, történeti
megjelenést követnie. A hőszigetelő képesség növelése érdekében az új, vagy megújult kapcsolt
gerébtokos ablakok belső szárnyát műemléki hőszigetelő üvegezéssel kell ellátni, amennyiben ez a
műemléki szakértői véleménnyel nem ellenkezik. A kültéri fa nyílászáró ajtókat a kutatási adatok alapján
kell korszerű technológiával újra legyártani, megőrizve a régi karakterét, figyelembe véve a jelenkor
elvárásait (betörésvédelem, használhatóság, tűzvédelem, akusztikai igény, akadálymentesség stb.)
- Padlásfödém hőszigetelés: A szigetelésen padlásjárda létesítendő fa zárlécvázzal, aljzatszerkezettel.
Tervezett hőszigetelések:
10 + 20 cm ásványi szálas hőszigetelés.
- FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS
Az épületben új kondenzációs gázkazánok kerülnek beépítésre, valamint új radiátoros hőleadók kerülnek
elhelyezésre, új vezetékezéssel.
Kastély fűtési rendszere:
A Szeleczky- Kastély fűtését újonnan elhelyezett, két darab 80 kW-os kaszkád kapcsolású kondenzációs
gázkazán látja el, amelyhez 1db 105 literes tágulási tartály tartozik. Az épületben egy darab fűtési kör kerül
kialakításra, melynek
beszabályzását nyomáskülönbség szabályozó szelep-párral oldjuk meg.
A kört egy frekvenciaváltós dupla szivattyú látja el. A radiátorok méretei az
épület adottságaihoz igazodnak, nem minden helyiségben biztosítható így a szükséges fűtési
teljesítmény. A kazánok az F040 helyiségben kerültek elhelyezésre, innen a födémen keresztül
az emeletre felállva. Az alapvezeték a padlástérben halad és innen az F2-F7 felszállók leállnak
a földszint meglelő helyeire.
Óvoda fűtési rendszere:
Az óvoda épületszárnyában a jelenlegi fűtés kiváltására komplett új fűtési rendszert tervezünk.
A tervezett rendszer hőtermelője 2 db kondenzációs fali gázkazán lesz, egyenként 35 kW fűtési
teljesítménnyel. A kazánokhoz új kémények szerelése szükséges. A kazánok kondenzelvezetését a
szennyvíz-hálózatba be kell kötni, kondenzsemlegesítő berendezésen keresztül.
- ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
Az épületben világításkorszerűsítésre kerül sor, mely a lámpatestek cseréjére, valamint az új
épületgépészeti egységek (a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódóan) elektromos megtáplálására terjed ki, az
óvodai épületrészen.
erőátvitel:
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A két új kazánnak új csatlakozást tervezünk, 30mA ÁVK‐kal.
Az új vizesblokkok részére új elektromos hálózatot építünk ki, 30mA ÁVK‐kal.
A középső romos állapotú blokkban jelenleg nincs kiépítve világítás, ide új elosztószekrényt és kábelezést
terveztünk.
- NAPELEMES RENDSZER
A tervezési területen az elbontásra kerülő - későbbi építésű és jelenleg romos állapotban lévő - épületrész
helyén a terepszinten egy új napelemes rendszer kerül elhelyezésre 14 napelem modullal. A 3,85 kWp
szolár berendezés 30 fokos dőlés szögben déli irányba tájolva kerül elhelyezésre.
Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00015
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25458 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Szeleczky -kastély energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/15 (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: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25575158202
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
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: 428017109
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:

09331000-8

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3368 Boconád, Szabadság tér 14.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: HRSZ.: 610/9
CÍM.: 3368 Boconád, Szabadság tér 14.
BEÉPÍTETT BRUTTÓ ALAPTERÜLET: 2011,5 m2
SZINTEK SZÁMA: földszint + emelet + pince
- Hőszigetelő vakolat:
TERVEZETT VAKOLATFELÚJÍTÓ RENDSZER
Felújító vakolat rendszer WTA minősítéssel
Rétegrend:
Alapfelület előkészítés: vakolatrendszerhez tartozó előfröcskölő
Alapvakolat: vakolatrendszerhez tartozó légpórusos alapvakolat (puffer vakolat) és rendszerhez tartozó
fedővakolat
Simítóréteg ha szükséges: Rendszerhez tartozó simító vakolat
Befejező réteg vakolat esetén: Rendszerhez tartozó homlokzati nemesvakolat
Befejező réteg festésnél: Rendszerhez tartozó homlokzatfesték
- Nyílászáró hőszigetelő képességének növelése: A beépítésre kerülő új homlokzati nyílászárók korszerű
gyártási technológiával készülnek, de megjelenésében és karakterében hitelesen kell a múltbeli, történeti
megjelenést követnie. A hőszigetelő képesség növelése érdekében az új, vagy megújult kapcsolt
gerébtokos ablakok belső szárnyát műemléki hőszigetelő üvegezéssel kell ellátni, amennyiben ez a
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műemléki szakértői véleménnyel nem ellenkezik. A kültéri fa nyílászáró ajtókat a kutatási adatok alapján
kell korszerű technológiával újra legyártani, megőrizve a régi karakterét, figyelembe véve a jelenkor
elvárásait (betörésvédelem, használhatóság, tűzvédelem, akusztikai igény, akadálymentesség stb.)
- Padlásfödém hőszigetelés: A szigetelésen padlásjárda létesítendő fa zárlécvázzal, aljzatszerkezettel.
Tervezett hőszigetelések:
10 + 20 cm ásványi szálas hőszigetelés.
- FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS
Az épületben új kondenzációs gázkazánok kerülnek beépítésre, valamint új radiátoros hőleadók kerülnek
elhelyezésre, új vezetékezéssel.
Kastély fűtési rendszere:
A Szeleczky- Kastély fűtését újonnan elhelyezett, két darab 80 kW-os kaszkád kapcsolású kondenzációs
gázkazán látja el, amelyhez 1db 105 literes tágulási tartály tartozik. Az épületben egy darab fűtési kör kerül
kialakításra, melynek
beszabályzását nyomáskülönbség szabályozó szelep-párral oldjuk meg.
A kört egy frekvenciaváltós dupla szivattyú látja el. A radiátorok méretei az
épület adottságaihoz igazodnak, nem minden helyiségben biztosítható így a szükséges fűtési
teljesítmény. A kazánok az F040 helyiségben kerültek elhelyezésre, innen a födémen keresztül
az emeletre felállva. Az alapvezeték a padlástérben halad és innen az F2-F7 felszállók leállnak
a földszint meglelő helyeire.
Óvoda fűtési rendszere:
Az óvoda épületszárnyában a jelenlegi fűtés kiváltására komplett új fűtési rendszert tervezünk.
A tervezett rendszer hőtermelője 2 db kondenzációs fali gázkazán lesz, egyenként 35 kW fűtési
teljesítménnyel. A kazánokhoz új kémények szerelése szükséges. A kazánok kondenzelvezetését a
szennyvíz-hálózatba be kell kötni, kondenzsemlegesítő berendezésen keresztül.
- ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
Az épületben világításkorszerűsítésre kerül sor, mely a lámpatestek cseréjére, valamint az új
épületgépészeti egységek (a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódóan) elektromos megtáplálására terjed ki, az
óvodai épületrészen.
erőátvitel:
A két új kazánnak új csatlakozást tervezünk, 30mA ÁVK‐kal.
Az új vizesblokkok részére új elektromos hálózatot építünk ki, 30mA ÁVK‐kal.
A középső romos állapotú blokkban jelenleg nincs kiépítve világítás, ide új elosztószekrényt és kábelezést
terveztünk.
- NAPELEMES RENDSZER
A tervezési területen az elbontásra kerülő - későbbi építésű és jelenleg romos állapotban lévő - épületrész
helyén a terepszinten egy új napelemes rendszer kerül elhelyezésre 14 napelem modullal. A 3,85 kWp
szolár berendezés 30 fokos dőlés szögben déli irányba tájolva kerül elhelyezésre.
Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 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: 428017109
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25575158202
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
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 támogatási forrás igény támogató általi elfogadásának elhúzódásával az eredeti szerződés hatályba
léptetésre biztosított idő meghosszabbítása vált szükségessé, hiszen a vállalkozási szerződést hatályba
léptető feltételre, azaz a benyújtásra került teljes támogatási igény Támogató általi jóváhagyása és a
támogatási összeg folyósítására nem került sor.
A Felek kölcsönösen megállapodtak, hogy az eredeti szerződés I. fejezetének utolsó mondatát akként
módosítják, hogy "A felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére a jelen szerződésmódosítás
megkötésétől számított fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből”
Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezése 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: A támogatási forrás igény támogató általi elfogadásának elhúzódása a szerződés
hatályba lépését érintő rendelkezések tekintetében olyan körülmény, amelyet a Megrendelő/Ajánlatkérő
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A támogatás folyósítására vonatkozásában, annak
elfogadásának időigénye rajta kívül álló ok, Megrendelőnek arra ráhatása nincs, a folyósítás elhúzódása
vonatkozásában felróhatóság nem terheli. A Kormány 1173/2022. (III.22.) számon hozott határozatot a
boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról.
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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: 428017109 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 428017109 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (13453/2022)
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: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Taszár, Mezőkövesd műszaki ellenőri szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001008322020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90700000-4
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Mezőkövesd műszaki ellenőri szolgáltatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU311 A teljesítés helye: Mezőkövesd üzemanyagbázis (Mezőkövesd 0456/2 hrsz-ú
terület, illetve a Mezőkövesd 0456/20 hrsz-ú szomszédos terület)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. rész „Mezőkövesd üzemanyagbázis kármentesítése
(KEHOP-3.3.0-15-2017-00005) projektek keretében végzett műszaki ellenőri szolgáltatás” A HM VGH a
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„Mezőkövesd üzemanyagtelepek kármentesítése” című pályázat keretén belül valósíthatja meg a feltárt
szennyezettség kármentesítését Európai Uniós forrásból. Jelen beszerzés célja a környezeti kármentesítés
műszaki ellenőrzése, mely kármentesítés a lehatárolt környezetszennyezés felszámolását, kármentesítő
létesítmények kiépítését, vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését, további kapcsolódó feladatok
elvégzését, és a monitorozási feladatokat tartalmazza. A kármentesítő rendszer elemei: munkagödör,
talajvíz kezelő egység, komposztálótér, szikkasztó árok, tiszta föld depónia, monitoring rendszer. A
folyamatok hatásának megfigyelésére összesen 14 db kút rendszeres mintavételezése tervezett. A
szennyezett terület, ahol környezetvédelmi kármentesítést végre kell hajtani 70.400 m2 felszíni vetületű.
(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: 40 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: KEHOP-3.3.0-15-2017-0005
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22746 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11-36/VGH/KBT/ÉBSZI/196/2019-02-1HA Rész száma: 2 Elnevezés: Mezőkövesd műszaki
ellenőri szolgáltatás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BQ Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52505261
Postai cím: Bécsi Krt 23. A. fszt. 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: bqmernokikft@gmail.com
Telefon: +36 305885526
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: 24249995
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

90700000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90700000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU311 A teljesítés helye: Mezőkövesd üzemanyagbázis (Mezőkövesd 0456/2 hrsz-ú
terület, illetve a Mezőkövesd 0456/20 hrsz-ú szomszédos terület)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. rész „Mezőkövesd üzemanyagbázis kármentesítése
(KEHOP-3.3.0-15-2017-00005) projektek keretében végzett műszaki ellenőri szolgáltatás” A HM VGH a
„Mezőkövesd üzemanyagtelepek kármentesítése” című pályázat keretén belül valósíthatja meg a feltárt
szennyezettség kármentesítését Európai Uniós forrásból. Jelen beszerzés célja a környezeti kármentesítés
műszaki ellenőrzése, mely kármentesítés a lehatárolt környezetszennyezés felszámolását, kármentesítő
létesítmények kiépítését, vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését, további kapcsolódó feladatok
elvégzését, és a monitorozási feladatokat tartalmazza. A kármentesítő rendszer elemei: munkagödör,
talajvíz kezelő egység, komposztálótér, szikkasztó árok, tiszta föld depónia, monitoring rendszer. A
folyamatok hatásának megfigyelésére összesen 14 db kút rendszeres mintavételezése tervezett. A
szennyezett terület, ahol környezetvédelmi kármentesítést végre kell hajtani 70.400 m2 felszíni vetületű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 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: 24249995
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BQ Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52505261
Postai cím: Bécsi Krt 23. A. fszt. 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: bqmernokikft@gmail.com
Telefon: +36 305885526
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A megbízási szerződés "Szerződés alanyai" pontjában a megbízott képviselőjének változása miatt került
sor az 1. számú szerződésmódosításra.
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A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján nem minősül lényeges szerződésmódosításnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés módosítása a megbízott képviselőjében történő változás okán vált
szükségessé, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható körülmény.
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: 24249995 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24249995 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. június 23.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12946/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10949638244
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: +36 13749292
E-mail: simon.gabor2@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10949621244
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: +36 13749292
E-mail: simon.gabor2@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Humánügyviteli rendszer megújítása és támogatása
Hivatkozási szám: EKR000252782021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

987
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II.2.1)

Elnevezés: Humánügyviteli rendszer megújítása és támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: NEXON humánügyviteli rendszer frissítése 4-es verzióra, illetve a szoftver
működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése, jogszabály- és verziókövetése. A
beszerzés mennyisége során a következő licencszámmal kell számolni:
NEXON\hr, NEXON\time, NEXON_PORT: 400 webes felhasználó, azaz aktív végfelhasználó
NEXONbér, NEXON\café: 500 nyilvántartott személy (az éves fluktuáció figyelembe vételre került!)
A beszerzés tárgyaként és verziófrissítés során érintett modulok listája:
NEXONbér
NEXON\café
NEXON\hr
NEXON\time
NEXON_PORT
NEXON_PORT+
NEXON\Általános importáló
NEXON\Többnyelvűség
NEXON\WebAPI
A szerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves időszakra, azaz 24
hónapra vagy keretkimerülésig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13226 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Humánügyviteli rendszer megújítása és támogatása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/05 (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
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Hivatalos név: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10245264241
Postai cím: Váci Út 185
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: nexon@nexon.hu
Telefon: +36 14655100
Internetcím(ek): (URL) www.nexon.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32000000
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):

72262000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: NEXON humánügyviteli rendszer frissítése 4-es verzióra, illetve a szoftver
működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése, jogszabály- és verziókövetése. A
beszerzés mennyisége során a következő licencszámmal kell számolni:
NEXON\hr, NEXON\time, NEXON_PORT: 400 webes felhasználó, azaz aktív végfelhasználó
NEXONbér, NEXON\café: 500 nyilvántartott személy (az éves fluktuáció figyelembe vételre került!)
A beszerzés tárgyaként és verziófrissítés során érintett modulok listája:
NEXONbér
NEXON\café
NEXON\hr
NEXON\time
NEXON_PORT
NEXON_PORT+
NEXON\Általános importáló
NEXON\Többnyelvűség
NEXON\WebAPI
NEXON\Workflow
A szerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves időszakra, azaz 24
hónapra vagy keretkimerülésig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
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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: 34731000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10245264241
Postai cím: Váci Út 185
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: nexon@nexon.hu
Telefon: +36 14655100
Internetcím(ek): (URL) www.nexon.hu
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):
A szerződés 1. sz. melléklete módosult:
Kiegészítésre került a Nexon/workflow bevezetési ütemezésre való hivatkozással, továbbá a Nexon/
workflow éles indulás átadás időpontjával.
A szerződés 2. sz. melléklete módosult:
Kiegészítésre került a Nexon/workflow modullal és funkciói megnevezésével.
Kiegészítésre került az ártáblázat, melyben rögzítésre került a Nexon/workflow licence díja, továbbá a
bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díja, illetőleg a havi szoftverkövetési díja.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: Az alapszerződés 2021. július 05-én került megkötésre a Kbt. 98.
§ (2) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében,
tekintettel arra, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok/kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel volt megköthető. Erre tekintettel nem változhat a
szerződő fél személye.
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
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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: 32000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34731000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13678/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nosza Lajos
Telefon: +36 302681421
E-mail: nosza.lajos@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mosási és vegytisztítási szolgáltatások a MÁV Zrt.
Hivatkozási szám: EKR001076192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98310000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mosási és vegytisztítási szolg. Szombathely PTI
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98310000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU221,HU222,HU223 A teljesítés helye: Veszprém megye, Vas megye, Zala
megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Mosási és vegytisztítási szolgáltatások a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely szervezeti
egységeinél
Szombathely Területi Igazgatóság
A szerződés keretmennyisége: 5.357 kg textília és védőruha, valamint 210 m² szőnyeg (36 hónapra)
Ajánlatkérő a fenti keretmennyiségek 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget a szerződés hatálya alatt mind a
textília (kg) és mind a szőnyeg (m²) tekintetében.
(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:
08180 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6642-25/2018/SZK Rész száma: 6 Elnevezés: Mosási és vegytisztítási szolg. Szombathely PTI
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍRSÉGI PATYOLAT Háztartási vegyi áru kozmetikacikk-gyártó, forgalmazó és textiltisztító
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53993683
Postai cím: Simai U 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@nyirsegipatyolat.hu
Telefon: +36 42506257
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506258
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4850901
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

98310000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98310000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU221,HU222,HU223 A teljesítés helye: Veszprém megye, Vas megye, Zala
megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mosási és vegytisztítási szolgáltatások a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely szervezeti
egységeinél
Szombathely Területi Igazgatóság
A szerződés keretmennyisége: 5.357 kg textília és védőruha, valamint 210 m² szőnyeg (36 hónapra)
Ajánlatkérő a fenti keretmennyiségek 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget a szerződés hatálya alatt mind a
textília (kg) és mind a szőnyeg (m²) tekintetében.
(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: 4850901
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍRSÉGI PATYOLAT Háztartási vegyi áru kozmetikacikk-gyártó, forgalmazó és textiltisztító
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53993683
Postai cím: Simai U 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@nyirsegipatyolat.hu
Telefon: +36 42506257
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506258
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
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A Szerződés 3.1. pontjának eredeti szövege:
„A nettó vállalkozási díj a Szerződés jelen pontjában meghatározott nettó egységárak és a Megrendelő
által teljesítésigazolással igazolt, Vállalkozó által teljesített mennyiségek szorzata.
Textília és védőruha vonatkozásában irányadó nettó egységárak:
Kommunális mosás fehér: nettó 808 Ft/ kilogramm
Kommunális mosás színtartó színes: nettó 743 Ft/ kilogramm
Védőruhamosás: nettó 932 Ft/ kilogramm
Vegytisztítás: nettó 810 Ft/ kilogramm
Szőnyeg vonatkozásában irányadó nettó egységár:
Szőnyegtisztítás: nettó 1 293 Ft/m²”
Felek a Szerződés fentebb idézett 3.1. pontját hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi módosított 3.1.
pontot rendelik alkalmazni:
„A nettó vállalkozási díj a Szerződés jelen pontjában meghatározott nettó egységárak és a Megrendelő
által teljesítésigazolással igazolt, Vállalkozó által teljesített mennyiségek szorzata.
Textília és védőruha vonatkozásában irányadó nettó egységárak:
Kommunális mosás fehér: nettó 1 010 Ft/ kilogramm
Kommunális mosás színtartó színes: nettó 929 Ft/ kilogramm
Védőruhamosás: nettó 1 165 Ft/ kilogramm
Vegytisztítás: nettó 1 013 Ft/ kilogramm
Szőnyeg vonatkozásában irányadó nettó egységár:
Szőnyegtisztítás: nettó 1 616 Ft/m²”
A Szerződés 4.1. pontjának eredeti szövege:
„Jelen Szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és valamennyi szerződéses kötelezettség
maradéktalan teljesítéséig hatályos.
Megrendelő a Szerződés hatálybalépésétől számított 36. hónap utolsó napjáig jogosult igényelni
Vállalkozótól a jelen Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt mosási, (vegy)tisztítási vállalkozói
feladatok teljesítését az ott megjelölt rendszeres időszak szerint, illetőleg ezen időpontig jogosult – a jelen
Szerződésben foglalt feltételek szerint – soron kívüli eseti megrendelés(ek) leadására.
A 36. hónap utolsó napjának letelte előtt keletkezett – jelen Szerződés és az 1. sz. melléklete szerinti –
Vállalkozó által teljesítendő feladatok, illetőleg esetleges soron kívüli eseti megrendelés(ek) teljesítését a
Vállalkozó köteles elvégezni.”
Felek a Szerződés fentebb idézett 4.1. pontját hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi módosított 4.1.
pontot rendelik alkalmazni:
„Jelen Szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és valamennyi szerződéses kötelezettség
maradéktalan teljesítéséig hatályos.
Megrendelő a Szerződés hatálybalépésétől számított 48. hónap utolsó napjáig jogosult igényelni
Vállalkozótól a jelen Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt mosási, (vegy)tisztítási vállalkozói
feladatok teljesítését az ott megjelölt rendszeres időszak szerint, illetőleg ezen időpontig jogosult – a jelen
Szerződésben foglalt feltételek szerint – soron kívüli eseti megrendelés(ek) leadására.
A 48. hónap utolsó napjának letelte előtt keletkezett – jelen Szerződés és az 1. sz. melléklete szerinti –
Vállalkozó által teljesítendő feladatok, illetőleg esetleges soron kívüli eseti megrendelés(ek) teljesítését a
Vállalkozó köteles elvégezni.”
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

996

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Módosításra a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. 22. § (2)bek. b) pontjában foglaltakra figyelemmel került
sor. A részletes indokolás a tájékoztató hirdetmény VII.1. pontjában kerül rögzítésre.
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
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: 4850901 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4850901 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Módosításra a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X. 27.) Korm. rend. 22. § (2)bek. b) pontjában foglaltakra figyelemmel került sor. A részletes
indokolás a tájékoztató hirdetmény VII.1. pontjában kerül rögzítésre.
- előre nem látható körülmények feltétele (ba) alpont)
A szerződésmódosításokat olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre: Az Alapszerződések teljesítése közben, 2020. március 11.
napján előre nem látható vis maior helyzet következett be Magyarországon a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rend. szerinti veszélyhelyzet kihirdetésével, amely rendkívüli, emberi erővel elháríthatatlan helyzet,
a munkavállalók egészségének megőrzése miatti szükséges intézkedések, a megrendelések jelentős
mértékű kiszámíthatatlanságát, elmaradását eredményezte Megrendelő részére. A veszélyhelyzet
visszavonását követően (2020. június 18.) továbbra is fennállt – változó intenzitással és súlyossággal
– a járványhelyzet Európa-szerte, mely még mindig problémát okozott a Megrendelő részéről az
Alapszerződésekben meghatározott textíliák mosatási, tisztítási szolgáltatások igénybevétele.
Általánosságban kijelenthető, hogy a COVID-19 vírus járványügyi veszélyhelyzet miatt bevezetett
kormányzati és munkáltatói intézkedések befolyásolták a MÁV-csoport működését. Az otthoni
munkavégzés elrendelése, az értekezletek, megbeszélések, oktatások személyes megjelenést nem igénylő
módon történő megtartása, a szolgálati helyeken jelenlévő munkavállalói létszám jelentős csökkenéshez
vezetett. A munkavállalók saját higiéniás szokásainak szigorodása is hozzájárult a szolgálati helyeken
a használatukra rendszeresített kommunális textíliák felhasználásának, majd annak eredményeként a
tisztítási mosatási igények csökkenéséhez. Több szolgálati hely esetében is indokként felmerült, hogy a
munkahelyi készenlétet otthoni készenlét váltotta fel, de adott esetben a készenlétet adó munkavállalók
saját ágyneműt használtak elővigyázatosságból, és azok tisztítását is saját maguk végezték. Továbbá
Megrendelő több szolgálati helyen a vírus elleni védekezés céljából textil törölközők helyett papír
kéztörlőket biztosított a munkavállalók számára. A lecsökkent munkahelyen eltöltött idő eredményezte az
irodai textíliák (szőnyegek, függönyök) tisztításának visszaesését is.
A megrendelések leadásának visszaesését, az alábbi előre nem látható események okozták:
1. kormányzati és munkáltatói pandémiás intézkedések hatása:
• A pandémia következtében azokon a helyeken ahol textil törölközőt használtak, higiéniás szempontból
ennek használatát megszüntették, papírtörlő került bevezetésre, beszerzése központilag, a pandémiás
anyagokkal együtt történt,
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• Jelentős elmaradások mutathatók ki a pihenőhelyiségek igénybevételében is. A munkavállalók inkább
saját gépjárműhasználatot választottak a munkába járáshoz, nem vették igénybe a számukra biztosított
pihenőhelyiségeket és a munkáltató által biztosított ágyneműt,
• munkakörönként a személyes munkahelyi jelenlét csökkenésével (Home Office (a továbbiakban HO), a
textilanyagok használata, igénybevétele is csökkent,
• HO bevezetése és a jelenléti oktatások lemondása miatt jelentős mennyiségű kommunális mosatás
maradt el,
• sötétítők és függönyök mosásának visszaesése a kevesebb munkahelyi jelenléttel (HO bevezetése)
magyarázható,
• pandémiás helyzet miatt a munkáltató több esetben otthoni készenlétet rendelt el, így nem merült fel
annyi mennyiségben munkahelyi készenlét alatti ágynemű, törülköző, párna, paplan, pléd, konyharuha
mosási igény,
• munkahelyi készenlét elrendelésénél a munkavállalók döntésük alapján nem a munkáltató által
biztosított, hanem saját ágyneműhuzatot használtak, melyeknek tisztításáról otthon, egyénileg
gondoskodtak,
• jelentős elmaradások mutatkoztak a pályamesteri értekezletek megtartásában, ez az asztalterítők
mosatási igényét csökkentette,
• HO bevezetése és a jelenléti oktatások lemondása miatt, jelentős mennyiségű szőnyeg tisztítása maradt
el.
2. munkaszervezési változások hatása:
• a munkavállalók által használt jól láthatóságot biztosító sárga védőmellények a túlzott szennyeződés,
olajfolt miatt tisztíthatatlanok. A védőruha mosás alkalmával tönkre mennek, a tépőzár leesik,
emiatt használhatatlanok lesznek. Így a szerződéskötés idején még tisztításra tervezett mellények
anyagvételezéssel kerülnek pótlásra,
• a jól láthatóságot biztosító sárga mellények sokszor a növényzet irtási munkák során elszakadnak, ezért
elkoszolódáskor csere indokolt, nem alkalmasak a többszöri tisztításra,
• több szolgálati helyen lecserélésre kerültek a neylon, csipke és textil sötétítő függönyök szalagfüggönyre,
ezek tisztítása fertőtlenítése egyszerűbb,
• a szőnyegek elhasználódtak azok több helyen már nem kerültek pótlásra,
A nettó egységár növekedés tekintetében szükséges módosítást is előre nem látható események
okozták. A vállalkozó árindoklásában bemutatta, hogy az áremelkedést egyrészről a 2021. októberétől
az energiahordozók piacán bekövetkezett globálisan megfigyelhető árfolyamemelkedés okozza. A gázár
emelkedése önmagában 33%-os költségnövekedést generál, a 2022. január 1-jétől hatályos 19,5%-os
minimálbér emelkedés a bérköltség és a munkaerőkölcsönzés költségét 9,59 %-kal emelte meg. A gáz, a
minimálbér és a munkaerő-kölcsönzés költségeinek emelkedés együttesen 42,97%-os költségnövekedést
eredményezett. Ebből az együttes költségnövekedésből vállalkozó 25%-os nettó egységár-növekedést
kíván érvényesíteni. Az energia-, és munkaerőpiaci hatások az Alapszerződések megkötésekor nem voltak
előre láthatóak, vállalkozó az Alapszerződéseket eredményező közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel
során ezen később bekövetkező jelentős mértékű változásokat nem kalkulálhatta előre.
- szerződés általános jellegének változatlansága (bb) alpont)
A szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződések általános jellegét, annak alapján
Megrendelő továbbra is a mosási és vegytisztítási szolgáltatások tárgyú szolgáltatást vesz igénybe
Vállalkozótól, és Vállalkozó továbbra is nyújtja ezeket a szolgáltatásokat Megrendelő részére.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (13647/2022)
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: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725228204
Postai cím: Árpád Utca 176
Város: Mezőkovácsháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Norbert
Telefon: +36 68381011
E-mail: farkasn@mezokovacshaza.hu
Fax: +36 68381656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varos.mezokovacshaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az ipari terület megközelíthetőségét szolg. fejl.
Hivatkozási szám: EKR000069582021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Az ipari terület megközelíthetőségét szolg. fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90722100-5

További tárgyak:

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőkovácsháza, belterület 1791/1; 1791/2; és 1792. hrsz. –ok,
valamint a MÁV kezelésű 1668/15 hrsz. terület egy része.
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A közbeszerzés mennyisége: A Mezőkovácsháza, belterület 1791/1; 1791/2; és 1792. hrsz. –ok, valamint a
MÁV kezelésű 1668/15 hrsz. terület egy része sz. alatti ipari terület megközelíthetőségét szolgáló fejlesztés.
Megvalósulási helyszínek: Mezőkovácsháza, belterület 1791/1; 1791/2; és 1792. hrsz. –ok, valamint a MÁV
kezelésű Mezőkovácsháza 1668/15 hrsz. terület egy része.
- A tervezett keresztmetszeti kialakítás 1x2 sávos, 390 méter hosszúságú belterületi út. A tervezett
burkolatszélesség 5,50 m. A forgalmi sávok szélessége 2,75 m. A tervezett padkaszélesség mindkét oldalon
1,0 m. A burkolat oldalesése egységesen 1,5 %. A szakasz elején a bal oladon a járda mellett kiemelt
szegéllyel mellett az út hossz esése miatti lejtés irányban van elvezetve a víz, csapadék csatornán keresztül
az árokba vezetve. Egyéb helyen meglévő és új út nyílt szikkasztóárkos vízelvezetést terveztek, a meglévő
árkok jó karba helyezésével számoltak.
- A tervezett pályaszerkezet:
4.0 cm AC 11 kopó aszfalt kopóréteg
9.0 cm AC 22 alap aszfalt alapréteg
30 cm M56 zúzottkő útalap (vagy ezzel egyenértékű) Trρ≥95%,E2≥60MN/m²
15 cm M2 minőségű fagyálló földműanyag Trρ≥95%,E2≥40MN/m
- Egyéb tervezett létesítmények:
Az új út megvalósításához közvilágítási hálózatot kell bővíteni. Egy közvilágítási oszlop kiváltása
szükséges, ezen kívül új közvilágítási hálózat bővítését irányoztak elő a kiépítéséhez.
Az első 160 méteres szakaszon monolit vasbeton járda építendő.
A beruházás építési engedély köteles tevékenység. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a
Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
A műszaki leírás mellékletét képezi a Békés Megyei Kormányhivatal BE/36/UO/00291-14/2020 számú
„Mezőkovácsháza belterületén kialakítandó Ipari út” építését engedélyező határozata és a műszaki
leírásban felsorolt tervek is. Az esetlegesen szükséges egyéb (kiviteli) tervek elkészítése a nyertes
Ajánlattevő feladata azokban az esetekben, ill létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen
tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint
egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. Kivitelező feladata a kivitelezés megkezdését
megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben
(közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.),
amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához
– kivitelezéséhez - szükséges. Vállalkozónak az un. aktiváláshoz szükséges adatokat a sikeres műszaki
átadás-átvételt követően Megrendelő által biztosított formanyomtatványokon papír alapon és
elektronikusan is rendelkezésre kell bocsátania. Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell
megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen
kapcsolódó tervezési, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékével is számolnia kell. A szerződés
keretében ellátandó munkanemeket és becsült mennyiségeket az ajánlati dokumentáció részét képező
árazatlan költségbecslés tartalmazza tájékoztató jelleggel. A kivitelezést az Ajánlatkérő által jóváhagyott
kiviteli tervek alapján kell megvalósítani. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár
jellegére. A végszámla kiállítását megalapozó végteljesítési esemény a sikeres műszaki átadás-átvétel.
A kivitelezés nem eredményezheti a pályázat megvalósításához kapcsolódó bármilyen kötelezettség
teljesítésének akadályozását, amely szabálytalansághoz vezethet.
(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
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012 azonosító sz. projekt
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09150 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/13 (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: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kaczko.bolem@gmail.com
Telefon: +36 66443484
Internetcím(ek): (URL) www.bolem.hu
Fax: +36 66441027
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95336325
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):

45233120-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90722100-5

További tárgyak:

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőkovácsháza, belterület 1791/1; 1791/2; és 1792. hrsz. –ok,
valamint a MÁV kezelésű 1668/15 hrsz. terület egy része.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Mezőkovácsháza, belterület 1791/1; 1791/2; és 1792. hrsz. –ok, valamint a
MÁV kezelésű 1668/15 hrsz. terület egy része sz. alatti ipari terület megközelíthetőségét szolgáló fejlesztés.
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Megvalósulási helyszínek: Mezőkovácsháza, belterület 1791/1; 1791/2; és 1792. hrsz. –ok, valamint a MÁV
kezelésű Mezőkovácsháza 1668/15 hrsz. terület egy része.
- A tervezett keresztmetszeti kialakítás 1x2 sávos, 390 méter hosszúságú belterületi út. A tervezett
burkolatszélesség 5,50 m. A forgalmi sávok szélessége 2,75 m. A tervezett padkaszélesség mindkét oldalon
1,0 m. A burkolat oldalesése egységesen 1,5 %. A szakasz elején a bal oladon a járda mellett kiemelt
szegéllyel mellett az út hossz esése miatti lejtés irányban van elvezetve a víz, csapadék csatornán keresztül
az árokba vezetve. Egyéb helyen meglévő és új út nyílt szikkasztóárkos vízelvezetést terveztek, a meglévő
árkok jó karba helyezésével számoltak.
- A tervezett pályaszerkezet:
4.0 cm AC 11 kopó aszfalt kopóréteg
9.0 cm AC 22 alap aszfalt alapréteg
30 cm M56 zúzottkő útalap (vagy ezzel egyenértékű) Trρ≥95%,E2≥60MN/m²
15 cm M2 minőségű fagyálló földműanyag Trρ≥95%,E2≥40MN/m
- Egyéb tervezett létesítmények:
Az új út megvalósításához közvilágítási hálózatot kell bővíteni. Egy közvilágítási oszlop kiváltása
szükséges, ezen kívül új közvilágítási hálózat bővítését irányoztak elő a kiépítéséhez.
Az első 160 méteres szakaszon monolit vasbeton járda építendő.
A beruházás építési engedély köteles tevékenység. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a
Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
A műszaki leírás mellékletét képezi a Békés Megyei Kormányhivatal BE/36/UO/00291-14/2020 számú
„Mezőkovácsháza belterületén kialakítandó Ipari út” építését engedélyező határozata és a műszaki
leírásban felsorolt tervek is. Az esetlegesen szükséges egyéb (kiviteli) tervek elkészítése a nyertes
Ajánlattevő feladata azokban az esetekben, ill létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen
tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint
egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. Kivitelező feladata a kivitelezés megkezdését
megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben
(közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.),
amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához
– kivitelezéséhez - szükséges. Vállalkozónak az un. aktiváláshoz szükséges adatokat a sikeres műszaki
átadás-átvételt követően Megrendelő által biztosított formanyomtatványokon papír alapon és
elektronikusan is rendelkezésre kell bocsátania. Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell
megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen
kapcsolódó tervezési, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékével is számolnia kell. A szerződés
keretében ellátandó munkanemeket és becsült mennyiségeket az ajánlati dokumentáció részét képező
árazatlan költségbecslés tartalmazza tájékoztató jelleggel. A kivitelezést az Ajánlatkérő által jóváhagyott
kiviteli tervek alapján kell megvalósítani. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár
jellegére. A végszámla kiállítását megalapozó végteljesítési esemény a sikeres műszaki átadás-átvétel.
A kivitelezés nem eredményezheti a pályázat megvalósításához kapcsolódó bármilyen kötelezettség
teljesítésének akadályozását, amely szabálytalansághoz vezethet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95336325
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kaczko.bolem@gmail.com
Telefon: +36 66443484
Internetcím(ek): (URL) www.bolem.hu
Fax: +36 66441027
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A közbeszerzési eljárás fedezete európai uniós támogatás, ezért a Vállalkozási szerződés a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelettel előírt ellenőrzés eredményeként kiadott támogató tartalmú szabályossági
tanúsítvány Megrendelő általi kézhez vételének időpontjában lépett hatályba, 2022. március 11-én. Az
IKT-2018-604-I1-00017616/0000107 sz. KSZ utóellenőrzési jelentés feltételül szabta az 5. számú támogatási
szerződésmódosítás keretében ismertetett műszaki tartalomváltozás Vállalkozási szerződésben való
átvezetését. A műszaki tartalomváltozást a 2022. május 12. napján kelt, Békés Megyei Kormányhivatal
BE/36/UO/00210-9/2022. sz. Mezőkovácsháza belterületén kialakítandó Ipari út BE/36/UO/00291-14/2020.
sz. építési engedélytől való eltérés engedélyezése tartalmazza.
A módosítás következtében a Vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki dokumentumok
kiegészülnek a 2022. május 12. napján kelt, Békés Megyei Kormányhivatal BE/36/UO/00210-9/2022. sz.
Mezőkovácsháza belterületén kialakítandó Ipari út BE/36/UO/00291-14/2020. sz. építési engedélytől
való eltérés engedélyezésével és az ahhoz tartozó tervdokumentációval. A szerződésmódosítás
következtében az út nyomvonala változik, a változás nem érinti az út hosszát, szerkezetét, mennyiségét,
azok változatlanok. A változás nem érinti a kivitelezés mennyiségét, megvalósítási időtartamát, költségeit,
kizárólag a nyomvonal tekintetében jelent nem lényeges változást. A jelen szerződésmódosítás nem
lényeges, nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket. A
nyomvonal nem jelentős változása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna
a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
ezen feltétel eleve nem áll fenn az eljárás fajtája miatt sem (Kbt. 115. § szerinti eljárás). A módosítás nem
változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, és a szerződés tárgyát az
eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.
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:
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
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Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 95336325 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95336325 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (13602/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Értény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK24925
Postai cím: Béke tér 325.
Város: Értény
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7093
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gománné Szabó Zsuzsanna
Telefon: +36 74476495
E-mail: erteny@tolna.net
Fax: +36 74476495
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ww.értény.hu
A felhasználói oldal címe (URL): ww.értény.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00030 azonosítószámú, „Tolna megyei Értény
település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45200000-9
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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:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00030 azonosítószámú, „Tolna megyei Értény település
ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45247130-0
45232430-5
45232150-8
45232151-5
45232100-3
45262220-9
45233223-8
45233228-3
71320000-7
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: vízműtelep Értény, 099/1 hrsz, Értény 450 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
KEHOP-2.1.3-15-2016-00030 A Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító program
keretében megvalósuló feladatok:
- Új vízkezelő épület építése (36,6 m2 bruttó alapterülettel)
- 6,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepít ése
- 1 .sz kút eltömedéklése és melléfúrása
- 2. sz. kútakna felújítás, gépészeti szere lvények cseréje, búvárszivattyú cseréje
- 15,0 m3 hasznos térfogatú udvartéri medence építése
- Hálózati és öblítő szivattyúk telepítése
- 9,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap üle pítő építése
- Belső szervizút kialakítása
- Kezelőakna
- Udvartéri ve zetékhálózat kiváltása, bővítése
- Gravitációs akna telepítése, hulladékvizek el vezetése
- 50 m3-es magastároló medence felújítása
- Villamos- és irányítástechnika, valamint va gyonvédelem kiépítése
- 7 455 fm mechanikus hálózattisztítás
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és
kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében találhat ó
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Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
(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: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-0003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21398 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00030
azonosítószámú, „Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (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: BERN Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület 015/19 hrsz.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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: 134458000
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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45232430-5
45232150-8
45232151-5
45232100-3
45262220-9
45233223-8
45233228-3
71320000-7
71322000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: vízműtelep Értény, 099/1 hrsz Értény 450 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
KEHOP-2.1.3-15-2016-00030 A Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító program
keretében megvalósuló feladatok:
- Új vízkezelő épület építése (36,6 m2 bruttó alapterülettel)
- 6,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepít ése
- 1 .sz kút eltömedéklése és melléfúrása
- 2. sz. kútakna felújítás, gépészeti szere lvények cseréje, búvárszivattyú cseréje
- 15,0 m3 hasznos térfogatú udvartéri medence építése
- 9,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése
- Belső szervizút kialakítása
- Kezelőakna
- Udvartéri ve zetékhálózat kiváltása, bővítése
- Gravitációs akna telepítése, hulladékvizek el vezetése
- 50 m3-es magastároló medence felújítása
- Villamos- és irányítástechnika, valamint va gyonvédelem kiépítése
- 7 455 fm mechanikus hálózattisztítás
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és
kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében találhat ó
Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 1038
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: 134458000
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Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BERN Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23549173-2-02
Postai cím: külterület 015/19 hrsz.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A FIDIC Mérnök 2020. július 23. napján támogató tartalommal kiadta a Mérnökhatározatot az alábbiak
szerint.
„7. FIDIC Mérnök Határozata
A Mérnök a mellékletekben elhelyezett Akadályközlés és mellékletei alapján, a Műszaki Ellenőr javaslatát
elfogadva, azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5
Alcikkelyére, KIADJA A FIDIC 3.5 [Határozatok] ALCIKKELY SZERINTI ELFOGADÓ HATÁROZATÁT A TÁRGYI
AKADÁLYOZTATÁS VONATKOZÁSÁBAN.
Az Akadályközlésben foglaltak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti
szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a szerződés teljesítésének határidejét érintik.
Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt 110
nap megvalósítási időtartammal szükséges módosítani. Ezáltal a Szerződéses Megállapodásban rögzített
„Megvalósítás Időtartama” 1038 napra módosul.
Az Akadályközlésben foglaltak a Szerződéses Ár módosítását nem érintik.”
III. A SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁSA
3.1 Felek a hatályos Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt
a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.
3.2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses
Megállapodás c. részének 4.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását szerződés hatályba lépésétől számított 1038
napos időtartamon belül köteles teljesíteni.”
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1. Felek a tárgyi módosítást a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontjára alapozzák, mely vonatkozásában
megállapítható, hogy:
a) a Kbt. 141. (4) bekezdése ca) pontjában foglalt feltétel teljesül, mivel jelen szerződésmódosítást
eredményező akadályoztatás (alkatrészek határidőben történő beszerezhetetlensége) az
akadályközlésekben, a Műszaki Ellenőri Szervezet véleményében illetve a Mérnökhatározatban,
részletezettek szerint olyan körülményeknek minősülnek, amelyeket a Megrendelő a szerződéshez vezető
közbeszerzési eljárás bontási eljárásakor nem láthatott előre a kellő körültekintés mellett sem;
b) a Kbt. 141. S (4) bekezdése cb) pontjának vonatkozásában megállapítható, hogy jelen
szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen kizárólag a vállalkozó
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szerződéses teljesítési határidejére van kihatással és kizárólag a jelen szerződés mellékletét képező
Mérnökhatározatban részletezett akadályközlésekkel ténylegesen érintett időtartammal kerül sor a
hatályos szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására, egyebekben a szerződés tárgya,
tartalma, nem változik.
c) a Kbt. 141 (4) bekezdése cc) pontja vonatkozásában megállapítható, hogy a hatályos Szerződés
ellenértéke nem változik.
következésképpen a szerződésjelen módosításnak közbeszerzési - jogi akadálya nincs.
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 INDOKA1
2.1. Jelen szerződésmódosítás részletes indokait egyrészt a jelen szerződésmódosítás l. sz. Mellékletét
képező FIDIC Mérnök által 2021. 09. 13. napján kiadott Mérnökhatározat rögzíti. A jelen okirat mellékletét
képezik továbbá a jelen szerződés végén felsorolt okiratok (így különösen a műszaki ellenőr által kiadott
nyilatkozat, akadályközlés bejelentése, annak nyilvántartásba vétele, az akadályoztatás megszűnésének
bejelentése).
2.2. Fenti iratokból látható, hogy a Vállalkozó akadályközlést jelentett be, melynek lényege, hogy a
COVID-19 pandémia miatt egyes a teljesítéshez szükséges elemek (hálózati nyomásfokozó és dekantáló
szivattyúk) csak az eredeti visszaigazolást követően érkeztek be a Vállalkozóhoz. Ennek okán a Vállalkozó
kérvényezte a teljesítési határidő további 110 nappal történő meghosszabbítását. Felek azt is rögzítik,
hogy a Vállalkozót nem terheli felelősség az érintett elemek megrendelése vonatkozásában, e körben
a Vállalkozó már 2019. december 16-án megrendelte azzal, hogy azok végleges pontos műszaki
paramétereinek a tisztázására csak 2021. január második felében került sor, az akkorra elkészült - a kút
megfúrását követően elkészíthető - vízkezelési technológiai terv elkészültét követően. Vállalkozó ennek
megfelelően a fentiek szerint végleges specifikációs megrendelést 2021. 01. 20. napján meg is tette,
azonban azok csak az eredeti teljesítési határidőhöz képest teljes mennyiségben jelentős késedelmmel
érkeztek meg.
Vállalkozó akadályoztatásának kezdeti időpontja: 2021.04.16.
Akadályoztatás elhárulta: 2021.08.04.
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: 134458000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 134458000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE
CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZT (13184/2022)
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: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE
Nemzeti azonosítószám: 15766988213
Postai cím: Fő Út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sörös Erika
Telefon: +36 28586581
E-mail: soros.erika@szennyviztarsulas.hu
Fax: +36 28586581
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíztisztító kapacitásbővítés - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000875972021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252127-4
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: Szennyvíztisztító kapacitásbővítés - kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252127-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2112 Veresegyház, Patak utca 035/1 hrsz., Szennyvíztisztító telep
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Szennyvízmennyiség mérőakna kivitelezése, 2 db mechanikai előkezelő
berendezés telepítéséhez szükséges alapozás és 1 db kombi berendezés beszerzése és telepítése,
szennyvíz átemelő műtárgy építése
A jelen beszerzés tárgyát képező első ütem megvalósítása során a szennyvíz útja az alábbi:
1. mérőműtárgy
2. mechanikai előkezelő berendezések
3. átemelő műtárgy
4. dobszűrő egységek
Ezek megvalósítása érdekében szükséges egy ideiglenes DN 500 KPE gravitációs szennyvízvezeték
leágazás kialakítása az előmechanikai berendezés és az átemelő műtárgy között. Az ideiglenes szennyvíz
bevezetés az átemelő fedőlemezén (zárófödém) 55 cm átmérőjű kör alakú áttörésen keresztül történhet;
a felszín feletti csővezeték támasztó bakokon ül. A csővezeték a dobszűrők előtti DN 400-as átmérőjű
acélcsőre karimás kötéssel csatlakozik, az 1. számú épület emeletén. A csővezetéken elhelyezett
elzárószerelvények segítségével a szennyvíz a dobszűrőre, illetve a második ütem megvalósítása (SOBYE
szűrők beépítése) után átkormányozható a SOBYE szűrőkre.
(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: 8 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:
21417 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvíztisztító kapacitásbővítés - kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/25 (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: NO-LA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: 20995056213
Postai cím: Budapesti Utca 3/E/B
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.izracska@gmail.com
Telefon: +36 308254235
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: 259191819
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):

45252127-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252127-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2112 Veresegyház, Patak utca 035/1 hrsz., Szennyvíztisztító telep
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szennyvízmennyiség mérőakna kivitelezése, 2 db mechanikai előkezelő
berendezés telepítéséhez szükséges alapozás és 1 db kombi berendezés beszerzése és telepítése,
szennyvíz átemelő műtárgy építése
A jelen beszerzés tárgyát képező első ütem megvalósítása során a szennyvíz útja az alábbi:
1. mérőműtárgy
2. mechanikai előkezelő berendezések
3. átemelő műtárgy
4. dobszűrő egységek
Ezek megvalósítása érdekében szükséges egy ideiglenes DN 500 KPE gravitációs szennyvízvezeték
leágazás kialakítása az előmechanikai berendezés és az átemelő műtárgy között. Az ideiglenes szennyvíz
bevezetés az átemelő fedőlemezén (zárófödém) 55 cm átmérőjű kör alakú áttörésen keresztül történhet;
a felszín feletti csővezeték támasztó bakokon ül. A csővezeték a dobszűrők előtti DN 400-as átmérőjű
acélcsőre karimás kötéssel csatlakozik, az 1. számú épület emeletén. A csővezetéken elhelyezett
elzárószerelvények segítségével a szennyvíz a dobszűrőre, illetve a második ütem megvalósítása (SOBYE
szűrők beépítése) után átkormányozható a SOBYE szűrőkre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 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: 297552208
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NO-LA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: 20995056213
Postai cím: Budapesti Utca 3/E/B
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.izracska@gmail.com
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Telefon: +36 308254235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Vállalkozó 2022. április 14-én jelezte Megrendelő felé, hogy a szerződéskötést követően a
körülményekben olyan mérvű változás következett be, amely változások a szerződésben rögzített ár
módosítása nélkül rendkívül méltánytalan helyzetet eredményezne a Vállalkozó oldalán. A változások
részben az alapanyag áraknak (főként a vas anyagok, a műanyag csövek, a saválló anyagok, faanyagok) a
több éves piaci mozgásokhoz képesti drasztikusan megemelkedése illetve az ajánlat adásakor kalkulált
EURO árfolyam extrém magas elmozdulása okozta.
E mellett az alapanyagok beszállítói oldalán is fennakadások jelentkeznek, amelyek a teljesítési határidőre
is kihatással vannak.
A szerződés hatályban tartása, a kivitelezés megvalósítása a Megrendelő érdekében áll. Az építőanyag
piacán jelentkező ellátási gondok, illetve az árak drasztikus változása köztudomású tény, így Megrendelő
a Vállalkozó által jelzett, a szerződés teljesítését jelentősen befolyásoló körülményeket méltányolja és a
szerződés módosítással egyetért.
A Kbt. 141. § (2) b) pontban jelzett, a közbeszerzési szerződés módosításának jogalapja fennáll.
Felek által a vállalkozási ár növekedése tekintetében meghatározott mérték nem éri el a vállalási ár 15%-át,
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek a szerződés 2.1., 2.4., 3.2. és 5.7. pontjait módosították:
2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítása fejében Felek 297 552 208,-+FAD szerződéses árban
állapodnak meg.
2.4. Tartalékkeret: nem biztosított.
3.2. Vállalkozó teljesítésének határideje: a munkaterület átadását követő kilenc hónap.
5.7. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint jelen Szerződés szerinti Kivitelezés
hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő
számára, melynek mértéke jelen Szerződés szerinti - Kivitelezés ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás
mértékének öt százaléka (5%) 14877610,- Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az építőanyag piacán jelentkező ellátási gondok, illetve az árak drasztikus
változása köztudomású tény, így Megrendelő a Vállalkozó által jelzett, a szerződés teljesítését jelentősen
befolyásoló körülményeket méltányolja és a szerződés módosítással egyetért.
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
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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: 259191819 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 297552208 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. A szerződés módosítás mellékletét képezik:
1. sz. melléklet: módosított árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Vállalkozó szerződésmódosítást kezdeményező irata
3. sz. melléklet: Társulási határozat szerződés módosítás elfogadásáról
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pásztó Városi Önkormányzat (13673/2022)
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: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46038964
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Anita
Telefon: +36 32460155
E-mail: denes.anita@paszto.hu
Fax: +36 32460918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pásztó Város környezetfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000699172020
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: Városi strand környezetfejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112720-8

További tárgyak:
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3060 Pásztó (hrsz.: 2801/8)
II.2.4)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó
környezetfejlesztése projekten belül az építéssel érintett területen egy komplex játék-és csúszdapark kerül
kialakításra.
A kivitelezés magában foglalja továbbá a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását,
zöldfelület rendezést, növénytelepítést, kültéri bútorok, játszóeszközök elhelyezését, térvilágítási hálózat
kialakítását, illetve a parkoló felújítását.
Főbb munkanemek a tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési munkák,
berendezési tárgyak telepítése, növény-és öntözőrendszer telepítési munkák. Akadálymentesítés,
vízellátás, automata öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás.
Munkanemek szerinti főbb összesített mennyiségek:
Tájépítészeti és kertépítészeti munkák
- Monolit beton tömblépcső építése 33,0 fm
- Öntött gumi burkolat készítés 494,0 m2
- Játszóeszköz kihelyezése 11,0 db
- Gumi félgömbök 48,0 db
- Hulladékgyűjtő telepítése 11,0 db
- Ivókút telepítése 1,0 db
- Információs tábla 1,0 db
- Pad telepítése 15,0 db
- Fák telepítése 20,0 db
- Zöldfelületek kialakítása (4.032,5 m2 gyep és 492,0 m2 cserje, évelő telepítése)
Útépítési munkák:
- Murva burkolat kialakítása 1625,0 m2
- Aszfaltburkolat kialakítása 50,0 m2
- Beton burkolat kialakítása 205,0 m2
- Süllyesztett, kiemelt beton útszegély, beton kertiszegély építés 870,6 fm
- Gyalogos, gépjármű terhelésű és taktilis térkőburkolat fektetése 139,2 m2
Elektromos munkák
- Kisautomata, műanyag tokozott szekrény 1,0 db
- Acélkandeláber 11,0 db
Automata öntözőrendszer
- Rotoros öntözőfej 18 db
Parkoló építés
- Burkolat készítése 6 cm vtg beton útburkoló térkőből 1727,73 m2
- Süllyesztett szegély építése 396,0 m
- Folyóka készítése: előre gyártott folyókaelemekből 84,0 m
- DN 80 akna építése 3,0 db
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 számú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11027 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Városi strand környezetfejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: pekuagro@gmail.com
Telefon: +36 302735240
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: 110731185
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45112720-8

További tárgyak:
45233260-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3060 Pásztó (hrsz.: 2801/8)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó
környezetfejlesztése projekten belül az építéssel érintett területen egy komplex játék-és csúszdapark kerül
kialakításra.
A kivitelezés magában foglalja továbbá a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását,
zöldfelület rendezést, növénytelepítést, kültéri bútorok, játszóeszközök elhelyezését, térvilágítási hálózat
kialakítását, illetve a parkoló felújítását.
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Főbb munkanemek a tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési munkák,
berendezési tárgyak telepítése, növény-és öntözőrendszer telepítési munkák. Akadálymentesítés,
vízellátás, automata öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás.
Munkanemek szerinti főbb összesített mennyiségek:
Tájépítészeti és kertépítészeti munkák
- Monolit beton tömblépcső építése 33,0 fm
- Öntött gumi burkolat készítés 494,0 m2
- Játszóeszköz kihelyezése 11,0 db
- Gumi félgömbök 48,0 db
- Hulladékgyűjtő telepítése 11,0 db
- Ivókút telepítése 1,0 db
- Információs tábla 1,0 db
- Pad telepítése 15,0 db
- Fák telepítése 20,0 db
- Zöldfelületek kialakítása (4.032,5 m2 gyep és 492,0 m2 cserje, évelő telepítése)
Útépítési munkák:
- Murva burkolat kialakítása 1625,0 m2
- Aszfaltburkolat kialakítása 50,0 m2
- Beton burkolat kialakítása 205,0 m2
- Süllyesztett, kiemelt beton útszegély, beton kertiszegély építés 870,6 fm
- Gyalogos, gépjármű terhelésű és taktilis térkőburkolat fektetése 139,2 m2
Elektromos munkák
- Kisautomata, műanyag tokozott szekrény 1,0 db
- Acélkandeláber 11,0 db
Automata öntözőrendszer
- Rotoros öntözőfej 18 db
Parkoló építés
- Burkolat készítése 6 cm vtg beton útburkoló térkőből 1727,73 m2
- Süllyesztett szegély építése 396,0 m
- Folyóka készítése: előre gyártott folyókaelemekből 84,0 m
- DN 80 akna építése 3,0 db
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 502
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153408500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
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Ország: Magyarország
E-mail: pekuagro@gmail.com
Telefon: +36 302735240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A korábbi 1.sz. módosítás dátuma: 2022/03/28
A módosítások jellege és mértéke:
1.) A módosított szerződés III.2. pontja alapján a teljesítés határideje: a munkaterület átadás-átvételtől 2021.06.02. - számított 390 nap.
2.) A módosított szerződés V.1. pontja alapján a Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra
jogosult, melynek mértéke nettó 120.562.007,-Ft, azaz Százhúszmillió-ötszázhatvankétezer-hét forint.
3.) A módosított szerződés V.2.6. pontja szerint a Megrendelő a kivitelezés időszakában – az előleg
számlán túl – 3 db részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:
1. részszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegben a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os készültségi fokánál,
2. részszámla: részszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj 25 %ának megfelelő összegben a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os készültségi fokánál,
3. részszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegben a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os készültségi fokánál,
Végszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj fennmaradó 25 %ának megfelelő összegről a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához kapcsolódóan, továbbá
Vállalkozó végszámlában jogosult érvényesíteni a Szerződésben rögzített 110.731.185,- Ft vállalkozói díj
25 %-ának megfelelő összegen felül a tárgyi szerződésmódosítással érintett nettó 9.830.822,- Ft költségét
is.
A jelen 2. sz. módosítások jellege és mértéke:
1.) A módosított szerződés III.2. pontja alapján a teljesítés határideje: a munkaterület átadás-átvételtől
számított 502 nap.
2.) A módosított szerződés V.1. pontja alapján a Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra
jogosult, melynek mértéke nettó 153.408.500,-Ft, azaz Százötvenhárommillió-négyszáznyolcezer-ötszáz
forint.
3.) A módosított szerződés V.2.6. pontja szerint a Megrendelő a kivitelezés időszakában – az előleg
számlán túl – 3 db részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:
1. részszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegben a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os készültségi fokánál,
2. részszámla: részszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj 25 %ának megfelelő összegben a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os készültségi fokánál,
3. részszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegben a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os készültségi fokánál,
Végszámla: az eredeti Szerződésben rögzített nettó 110.731.185,- Ft vállalkozói díj fennmaradó 25 %ának megfelelő összegről a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához kapcsolódóan, továbbá
Vállalkozó végszámlában jogosult érvényesíteni a Szerződésben rögzített 110.731.185,- Ft vállalkozói
díj 25 %-ának megfelelő összegen felül az 1. számú szerződésmódosítással érintett nettó 9.830.822 Ft
költségét, valamint a tárgyi szerződésmódosítással érintett nettó 32.846.493 Ft költségét is.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát a Megrendelő részéről a szerződés teljesítésének
teljesítésigazolásban való elismerése.
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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: Műszaki tartalom szükségszerű változtatása.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 120562007 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153408500 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pécsi Tudományegyetem (13319/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GYTK_K épület felújítás
Hivatkozási szám: EKR001336362021
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: GYTK_K épület felújítás
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: 7624 Pécs, Rókus utca 2. (hrsz.: 3431/7) szám
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A tervezett felújítás kialakítása a következő:
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1. A földszinten a RUKEF037 jelű előadó helyiség középen felnyíló ajtó helyett új kétszárnyú műanyag ajtó
készül. A RUKEF004 folyosó és a RUKEF030 jelű Férfi WC helyiségben új hőszigetelt üvegezésű műanyag
ablak kerül beépítésre.
2. Az 1. emeleti RUKEF1001 folyosó, REKEF1015 Mosdó, WC és a RUKEF1027 helyiségekben nyílászáró csere
készül.
3. A 2. emeleten a RUKEF2001 folyosó, REKEF2003 Férfi WC és a RUKEF2025 helyiségekben új hőszigetelt
üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
4. A 3. emeleten a RUKEF3001 folyosó, REKEF3011 Férfi WC, RUKEF3022 folyosó és a RUKEF3024
helyiségekben új hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A 3. emeleten a déli
szárnyban a meglévő két nagy helyiségből egy irodacsoport kerül kialakításra a hozzá tartozó kiszolgáló
helyiségekkel és beépített bútorokkal. A tervezett helyiségek elválasztására gipszkarton válaszfalak
épülnek. A tervezett helyiségek PVC padlóburkolattal készülnek. Az iroda helyiségekben új kazettás
gipszkarton álmennyezet burkolatot terveztünk.
5. A tetőtérben a meglévő helyiségek oldalfala és mennyezete kerül kifestésre.
6. A déli és keleti udvari homlokzatok teljes felújítása készül. Homlokzatvakolat javítás, párkánybádog,
lefolyócső csere és homlokzatfestés. A beruházás keretében összesen 1200 m2 mennyiségben kerül
vakolásra a homlokzat.
OPCIÓ:
7. Az 1. emeleti a folyosón és a lépcsőházban új lapburkolat készül. A lépcsőházi kapaszkodók felújításra
kerülnek csiszolás és festés, valamint a világítás korszerűsítése
8. A 2. emeleten a folyosón és a lépcsőházban új lapburkolat készül, valamint a világítás korszerűsítése
9. A 3. emeleten a folyosón és a lépcsőházban új lapburkolat készül, valamint a világítás korszerűsítése
(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
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06588 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GYTK_K épület felújítás
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: IMLA Build Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26150734242
Postai cím: Király Utca 80. fszt. 11.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: ep.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 305843130
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: 57463368
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: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Rókus utca 2. (hrsz.: 3431/7) szám
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A tervezett felújítás kialakítása a következő:
1. A földszinten a RUKEF037 jelű előadó helyiség középen felnyíló ajtó helyett új kétszárnyú műanyag ajtó
készül. A RUKEF004 folyosó és a RUKEF030 jelű Férfi WC helyiségben új hőszigetelt üvegezésű műanyag
ablak kerül beépítésre.
2. Az 1. emeleti RUKEF1001 folyosó, REKEF1015 Mosdó, WC és a RUKEF1027 helyiségekben nyílászáró csere
készül.
3. A 2. emeleten a RUKEF2001 folyosó, REKEF2003 Férfi WC és a RUKEF2025 helyiségekben új hőszigetelt
üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
4. A 3. emeleten a RUKEF3001 folyosó, REKEF3011 Férfi WC, RUKEF3022 folyosó és a RUKEF3024
helyiségekben új hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A 3. emeleten a déli
szárnyban a meglévő két nagy helyiségből egy irodacsoport kerül kialakításra a hozzá tartozó kiszolgáló
helyiségekkel és beépített bútorokkal. A tervezett helyiségek elválasztására gipszkarton válaszfalak
épülnek. A tervezett helyiségek PVC padlóburkolattal készülnek. Az iroda helyiségekben új kazettás
gipszkarton álmennyezet burkolatot terveztünk.
5. A tetőtérben a meglévő helyiségek oldalfala és mennyezete kerül kifestésre.
6. A déli és keleti udvari homlokzatok teljes felújítása készül. Homlokzatvakolat javítás, párkánybádog,
lefolyócső csere és homlokzatfestés. A beruházás keretében összesen 1200 m2 mennyiségben kerül
vakolásra a homlokzat.
OPCIÓ:
7. Az 1. emeleti a folyosón és a lépcsőházban új lapburkolat készül. A lépcsőházi kapaszkodók felújításra
kerülnek csiszolás és festés, valamint a világítás korszerűsítése
8. A 2. emeleten a folyosón és a lépcsőházban új lapburkolat készül, valamint a világítás korszerűsítése
9. A 3. emeleten a folyosón és a lépcsőházban új lapburkolat készül, valamint a világítás korszerűsítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
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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: 66723588
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMLA Build Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26150734242
Postai cím: Király Utca 80. fszt. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: ep.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 305843130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltak alapján a vállalkozói díjban nettó
6.337.706,- Ft, a 4. pontban foglaltak alapján pedig további nettó 2.922.514,- Ft változás következik be,
azaz a jelen szerződésmódosítás alapján a vállalkozói díj mindösszesen nettó 9.260.220,- Ft-tal növekszik.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2022.05.30. napján szerződésmódosítási kérelemmel fordult a
Megrendelő felé. Kérelmében a Vállalkozó előadta, hogy az orosz-ukrán háborús helyzet olyan mértékű,
előre nem látható piaci változásokat eredményezett, amelyek folytán az építőiparban az általános
vállalkozói kockázat mértékét jelentősen meghaladó drágulás következett be.
A Megrendelő a Vállalkozói kérelmet megvizsgálva – az általános beszerzési nehézségek és anyagárak
ismeretében – azt indokoltnak ítélte, amely alapján a Felek a vállalkozói díj módosítása mellett döntöttek.
A pótmunka tárgya: vakolat leverése, nedvesség- és sószabályozó vakolatrendszer készítése az utólagos
vízszigetelés kiváltására, valamint a falszerkezetek helyreállítása.
Felek rögzítik, hogy ezen pótmunka elvégzésének szükségessége az Alapszerződésben rögzített műszaki
tartalomhoz kapcsolódó (új nyílászárók beépítése) bontási munkálatok elvégzése során merült fel, amelyre
vonatkozóan a Vállalkozó elkészítette pótmunka-igényét és ajánlatát, amelyet a Megrendelő képviselője
indokoltnak és reálisnak ítélt.
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 pótmunka tárgya: vakolat leverése, nedvesség- és sószabályozó
vakolatrendszer készítése az utólagos vízszigetelés kiváltására, valamint a falszerkezetek helyreállítása.
Felek rögzítik, hogy ezen pótmunka elvégzésének szükségessége az Alapszerződésben rögzített műszaki
tartalomhoz kapcsolódó (új nyílászárók beépítése) bontási munkálatok elvégzése során merült fel, amelyre
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vonatkozóan a Vállalkozó elkészítette pótmunka-igényét és ajánlatát, amelyet a Megrendelő képviselője
indokoltnak és reálisnak ítélt.
Az Alapszerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a Vállalkozó a pótmunka ellenértékére jogosult, amely
ajánlata értelmében nettó 2.922.514,- Ft.
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: 57463368 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 66723588 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A) Felek rögzítik, hogy az építőiparban bekövetkező – a Felek számára előre nem látható mértékű –
drágulásra tekintettel megállapodnak, hogy a vállalkozói díjat nettó 6.337.706,- Ft-tal megemelik a Kbt.
141. § (2) bekezdése alapján.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltak eredményeként a vállalkozói díjban
(az opciós tétellel növelt, a Közbeszerzési eljárás során értékelésre került vállalkozói díj alapulvételével)
mindösszesen 11,02 % növekedés következik be, tehát az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti
szerződéses érték 15%-át, tehát megfelel a Kbt. Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
feltételnek.
B) Tekintettel arra, hogy a pótmunka tárgyát képező munkálatok elvégzésének szükségessége
csak a bontást követően kerülhetett megállapításra, az a Felek számára sem a Közbeszerzési eljárás
előkészítésekor (tervezési szakasz), sem pedig a Közbeszerzési eljárás során (helyszíni bejárás) nem volt
előre látható, tehát megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) pontjában rögzített feltételnek.
Felek rögzítik, hogy mind a jelen szerződésmódosítás, mind pedig az Alapszerződés értelmében a
Vállalkozó a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar „K” épületének felújításához szükséges
feladatok ellátására köteles, tehát a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződés
általános jellegét, azaz megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének cb) pontjában rögzített feltételnek.
Felek rögzítik, hogy a pótmunka eredményeként a vállalkozói díjban nettó 2.922.514,- Ft növekedés
következik be, amely nem haladja meg az Alapszerződésben rögzített díj 50%-át, tehát megfelel a Kbt.
141. § (4) bekezdésének cc) pontjában rögzített feltételnek.
C) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltak alapján a vállalkozói díjban nettó
6.337.706,- Ft, a 4. pontban foglaltak alapján pedig további nettó 2.922.514,- Ft változás következik be,
azaz a jelen szerződésmódosítás alapján a vállalkozói díj mindösszesen nettó 9.260.220,- Ft-tal növekszik.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13316/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377243
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125819
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000298012021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35330000-6
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
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II.2.1)

Elnevezés: 9x19 mm-es Luger lőszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság 1107 Budapest,
Bihari út 16/b.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: 9x19 mm-es Luger lőszer
Mennyiség: 500.000 db
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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:
12146 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 9x19 mm-es Luger lőszer
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/22 (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: Magnum Vadász és Hajós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12916414213
Postai cím: Fehérkő Utca 6
Város: Fót
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: zsuzsanna.szilagyi@magnum90.hu
Telefon: +36 204154552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.126

1029

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32000000
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):

35330000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35330000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság 1107 Budapest,
Bihari út 16/b.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: 9x19 mm-es Luger lőszer
Mennyiség: 500.000 db
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35168000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magnum Vadász és Hajós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12916414213
Postai cím: Fehérkő Utca 6
Város: Fót
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: akos.szucs@magnum90.hu
Telefon: +36-70-368-2554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. rész vonatkozásában a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történt, tekintettel az
alábbiakra:
Az 1. rész vonatkozásában bejelentett szerződéses ár növekedés eredményeként a termék ár növekedése
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át (1. rész + 9,99 %).
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Az 1. rész vonatkozásában a szerződéses ár növekedés összesített értéke nettó 3 168 000,-Ft.
Az 1. rész vonatkozásában a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás aláírása az alábbiak szerint történt:
1. rész vonatkozásában 2022. június 21 -én
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint módosította Eladó
kérelme alapján, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező lőszer gyártója a szerződéskötést
követően áremelést hajtott végre a kialakult világpiaci nyersanyaghiányra, energia áremelkedésre,
valamint az ebből eredő ellátási lánc problémákra hivatkozva.
Ajánlatkérő a Kbt. 141 .§ (4) bekezdés c) pontjára nem hivatkozik, ezért a módosítás szükségességét
indokoló körülmények előre nem Iáható jellegének magyarázata nem releváns.
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: 32000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35168000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. rész Nyertes Ajánlattevő Magnum Vadász és Hajós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószáma:
12916414-2-13)
1. számú szerződés módosítás értéke:
9x19 mm-es Luger lőszer: 500.000 db, összesen nettó 35 168 000,- Ft, bruttó 44 663 360,- Ft
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Törvényszék, 13774/2022, Fővárosi
Törvényszék 103.K.707.720/2020/31.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma: 103.K.707.720/2020/31.
A felperes:Alstom Transport Deutschland Gmbh (38239 Salzgitter, Linke-Hofmann-Busch Strasse 1.,
Németország)
A felperes képviselője: Partos és Noblet Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8., eljáró ügyvéd: dr.
Békési Sándor Miklós)
Az alperes:Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Virágh Norbert kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.)
Az alperesi érdekelt képviselője:dr. Baksa Csilla kamarai jogtanácsos
A per tárgya:közbeszerzési ügyben hozott D.399/30/2020. számú közigazgatási határozat megtámadása
ítélet:
A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 80 000 (nyolcvanezer) forint, továbbá az
alperesi érdekeltnek 80 000 (nyolcvanezer) forint perköltséget.
Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására -36 000
(harminchatezer) forint kereseti illetéket.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1]Az érdekelt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § (1) bekezdés 1. és 17. pontjai,
valamint 27. § (1) bekezdése alapján - jelentős részben állami forrásból finanszírozott - menetrend szerinti vasúti
közlekedéssel személyszállítási közszolgáltatást biztosít. Magyarország vasúti pályahálózata és a személyszállítási
közszolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett szállítóeszközök műszaki képessége adottság. A vasúti pálya nem
kizárólagosan személyszállításra szolgál. A távolsági közlekedésre szolgáló vasútvonalak jelentős részben, de közel
sem teljes egészében villamosítottak, míg a regionális közlekedésre szolgáló vasútvonalak többségükben nem
villamosítottak. Vonatnak nevezik egy vagy több vasúti jármű olyan szerelvényét, amely a vasúti pálya vonalán
együtt közlekedve alkalmas személy- vagy
teherszállításra. A személyszállítási közszolgáltatás ellátása érdekében az érdekelt által üzemeltetett nagyszámú
FLIRT motorvonatok a villamosított szakaszokon képesek közlekedni, míg a nem villamosított szakaszokon a
motorvonatok közül jelentős számban a belső égésű motorral ellátott Bzmot motorvonatok közlekednek; a két
típusú motorvonat együtt nem képes vonatként közlekedni. Az érdekelt, mint ajánlatkérő a 2020. augusztus 4.
napján feladott részvételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második része szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított 50 db kettős üzemű (akkumulátorról és villamos
felsővezetékről egyaránt üzemelő) motorvonat beszerzésére 96 hónap időtartamra szóló keretmegállapodás
megkötése céljából, 2020. szeptember 7-i jelentkezési határidővel és 180 939 000 000 forint becsült értékben.
[2]Az érdekelt a részvételi felhívás II.2.5) pontjában értékelési szempontként előírta a következőket: „Minőségi
kritérium - Név: 2. Vontatási akkumulátor jótállási ideje [min. 120 - max. 144 hónap] / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 3. Nagyobb akkumulátoros hatótáv [min. 80 - max. 120 km, 100 km/h sebességgel] /
Súlyszám: 150
Minőségi kritérium - Név: 4. Alacsonypadlós (<750 mm) utastér aránya [min. 40 % - max. 75 %] / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 5. Szinkronüzem biztosítás a MÁV-START Zrt. által üzemeltett 415 sorozatú
motorvonatokkal [Igen/Nem] / Súlyszám: 150 (a továbbiakban: 5. értékelési részszempont) Ár - Súlyszám: 1100”
Az érdekelt a közbeszerzési dokumentációban rögzítette, hogy a szinkronüzem vállalása esetén a maximális 10
pont, nem vállalása esetén a minimális 0 pont kerül kiosztásra.
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[3]A keretmegállapodás tervezetében az érdekelt részletezte, hogy a szinkronüzem azt a közlekedési
módot jelenti, amely biztosítja, hogy a kettős üzemű motorvonatok egymással képesek korlátozás nélkül
szinkronüzemben közlekedni. A vegyes szinkronüzem azt a közlekedési módot jelenti, amely biztosítja,
hogy a kettős üzemű motorvonatok képesek korlátozás nélkül szinkronüzemben közlekedni az érdekelt által
üzemeltetett 415 sorozatú Stadler FLIRT típusú villamos motorvonatokkal (a továbbiakban: FLIRT motorvonat).
Rögzítette, hogy a FLIRT motorvonatok tekintetében nem rendelkezik szerzői jogokkal a járművezérlő
berendezések tekintetében, így a vegyes szinkronüzemhez szükséges mindennemű információ beszerzése az
ajánlattevő feladata és költsége, akinek a vegyes szinkronüzemet oly módon kell kialakítania és biztosítania, hogy
a FLIRT motorvonatokon semmilyen átalakítást, módosítást nem végezhet.
[4]A felperes vegyes szinkronüzem értékelési részszemponttal kapcsolatos előzetes vitarendezési kérelmét az
érdekelt elutasította. Ezt követően felperes kiegészítő tájékoztatáskérésében kifejtette, hogy a szinkronüzemmel
kapcsolatos értékelési részszempont célja, hogy a kettős üzemű motorvonatok szinkronban tudjanak működni a
FLIRT motorvonatokkal, azonban az ehhez szükséges műszaki tudással kizárólag a Stadler rendelkezik, amely így
versenyelőnybe kerül. Az érdekelt a kiegészítő tájékoztatáskérésekre adott válaszában ezzel nem értett egyet.
[5]A 2020. szeptember 7-i határidőben 5 gazdasági szereplő, köztük a felperes, valamint a Stadler Bussnang AG és
a Stadler Polska Sp. közösen (a továbbiakban együtt: Stadler) nyújtott be részvételi jelentkezést.
[6]A felperes 2020. szeptember 14. napján megküldött jogorvoslati kérelmében a szinkronüzem értékelési
részszempont előírása miatt kérte a Kbt. 2. § (1 )-(4) bekezdései, 50. § (4) bekezdése, 58. § (3) bekezdése, 76. § (6)
bekezdés c) pontja és 76. § (9) bekezdés a) pontja érdekelt által történő megsértésének megállapítását.
[7]A felperes 2020. október 1. napján kelt levelében - a közbeszerzési eljárásra hivatkozással 2020. október 13-i
határidővel választ várva - kérte a Stadler Bussnang AG-t, hogy a FLIRT motorvonatok mechanikus, elektronikus
és funkcionális interfészeit, valamint az alrendszerek funkcionális leírását a szinkronüzem kifejlesztése céljából
bocsájtsa rendelkezésére. A Stadler Bussnang AG sem a jogorvoslati eljárás befejezéséig, sem később nem adott
választ a kérésre.
[8]A jogorvoslati eljárásban egyéb érdekeltként közreműködő, azonban jelen perben nem álló Stadler Polska Sp.
2020. október 5. napján kelt levelében előadta, hogy a FLIRT motorvonatok TCMS rendszerét a Stadler Bussnang
AG nagyrészt egy külső céggel fejlesztette ki, ebből következően nem tud arról tájékoztatást adni, amelyet egy
külső fejlesztő cég végzett, illetve végez a számára. A kettős üzemű motorvonatok szinkron üzemmódra való
alkalmassá tételét a piacon kell kifejlesztenie és megvásárolnia, mert ilyen kapacitása házon belül - a felperessel
ellentétben - nincsen.
[9]A jogorvoslati eljárás lefolytatását és a kereset benyújtását követően, a részvételi szakasz lezárása után 3
ajánlattevő, köztük a felperes nyújtott be ajánlatot, amely során a vegyes szinkronüzem értékelési részszempontot
kizárólag a Stadler ajánlotta meg. Ezt követően az érdekelt a közbeszerzési eljárást - jelen per tárgyához nem
kapcsolódó indokok alapján - 2021. április 26. napján eredménytelenné nyilvánította.
Az alperes határozata
[10]Az alperes a 2020. október 30. napján kelt D.399/30/2020. számú határozatával a jogorvoslati kérelmet
elutasította. Megállapította továbbá, hogy a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket az ügyfelek maguk
viselik.
[11]Döntésének indokolásában rögzítette, hogy a jogorvoslati kérelmet a Kbt. preambuluma, 2. § (1 )-(5)
bekezdései, 50. § (2) bekezdés 1) pontja és (4) bekezdése, 58. § (l)-(3) bekezdései, 76. § (l)-(9) bekezdései, valamint
az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: közbeszerzési irányelv) 42. cikk (1 )-(2) bekezdései szerint
bírálta el.
[12]Megállapította, hogy a szinkronüzem - a dokumentáció szerinti vegyes szinkronüzem - a kettős üzemű
motorvonatoknak a meglévő FLIRT motorvonatokkal való szinkronüzemi képességét jelenti. Ezen 5. értékelési
részszempont szerinti előírás a műszaki leírásnak nem része, az ajánlattevő részéről történő „nem” vállalása
nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét, hanem 0 pont kiosztásával jár együtt. A felperes jogorvoslati
kérelmének lényegét akként azonosította be, hogy a kettős üzemű motorvonatok szinkronüzemének kifejlesztése
a Stadleren kívüli egyéb gazdasági szereplők számára - a FLIRT motorvonatok TCMS rendszerének, illetve egyéb
hardver- és szoftver-információk ismerete hiányában - műszaki és (szerzői) jogi akadályba ütközik. Ez az egyik
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ajánlattevő számára aránytalanul nagy előnyt, míg versenytársai számára aránytalanul nagy hátrányt jelent; a
szinkronüzem értékelési részszempontként való előírása, és az ahhoz rendelt 150-es, az összesített 1500-as értékű
súlyszám 10%-át kitevő súlyszám
indokolatlanul versenykorlátozó.
[13]Rámutatott, hogy döntése során figyelembe vett jogszabályi rendelkezések a verseny tisztaságának és az
ajánlattevők közötti esélyegyenlőség biztosítása mellett a közpénzek hatékony és felelős felhasználását, illetve
a közbeszerzések gazdasági észszerűséggel való összeegyeztethetőségét is szolgálják. Az ajánlatkérő a Kbt. és a
beszerzés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások, szabványok keretei között saját igényei szerint határozhatja
meg a beszerzése tárgyát és annak műszaki követelményeit. A Kbt. nem általában a verseny korlátozását tiltja,
hiszen valamely műszaki paraméter meghatározásával az ajánlatkérő szükségszerűen kizár bizonyos termékeket,
ajánlattevőket a versenyből, az olyan előírás tilos, amely az ajánlattevő indokolatlan, akár hátrányos, akár előnyös
megkülönböztetését eredményezi.
[14]Megállapította, hogy a kettős üzemű motorvonatok vegyes szinkronüzemének biztosításához
elengedhetetlenül szükséges a FLIRT motorvonatok TCMS rendszeréhez (vonatvezérlő és felügyelő rendszer),
illetve az egyéb műszaki információihoz történő hozzáférés, amelyekhez fűződő szerzői jogok tulajdonosa
legalább részben a Stadler. Ez a fejlesztés nem egy piacról beszerezhető szolgáltatás, hanem a részszempont
vállalása esetén az ajánlattevő által kifejlesztendő műszaki megoldás. Akkor is, ha az ajánlattevő legalább részben
rendelkezik a szerzői joggal, és akkor is, ha nem. A költségtényező vélhetően az első esetben kisebb, utóbbi
esetben nagyobb, de ez még nem valósítja meg az indokolatlan versenykorlátozást, illetve előnyben részesítést. A
felperes nem bizonyította, hogy az 5. értékelési szempont megajánlására maga ne lenne képes, a szinkronüzemet
(szükséges hardver/szoftver háttér) a gyártáson felüli többletköltséggel, illetőleg gazdasági szereplő bevonásával
ne tudná megvalósítani. E körben nem bizonyíték a
Stadler válaszának elmaradása. Nem tartotta elfogadhatónak azt sem, hogy a 2020. október 1. napján 13 napos
határidővel megküldött megkeresésére a Stadler 2020. október 28-áig nem válaszolt. Az első szállítási részhatáridő
az első eseti szerződés megkötésétől számított 14 hónap, azaz legkevesebb ennyi idő áll rendelkezésére a
szinkronüzem saját erőből, vagy külső cég által történő kifejlesztésére, illetve az ehhez szükséges jogok, ismeretek
megszerzésére. Tehát önmagában az, hogy a felperes nem a FLIRT motorvonatok gyártója, még nem jelenti
termékeinek kizárását a versenyből, illetve hátrányos megkülönböztetését, ezáltal nem sérültek a Kbt. 50. § (4) és
58. § (3) bekezdéseiben előírtak.
[15]Megállapította továbbá, hogy az érdekelt a FLIRT és a kettős üzemű motorvonatok közötti szinkronüzem
szakmai, gazdasági és földrajzi előnyeit megfelelő alapossággal megindokolta. Amennyiben a kettős üzemű
motorvonatok nem képesek a szinkronüzemre, az ajánlatkérő által részletezett előnyök - a vasúti gerinchálózati
szerep erősítése, minőségi kötöttpályás közlekedés kialakítása, személyszállító vonatok kiszolgálásához szükséges
motorvonati darabszám, illetve a menetvonal és a vonatszemélyzet biztosítása költségének csökkentése, a
felszabadult pályakapacitással más vonatok leközlekedtetése - nem realizálódnak. A szinkronüzem vállalásához
szükséges súlyszám 10 %-os mértéke nem tekinthető túlzónak, illetve indokolatlanul versenykorlátozónak, mivel
a szállítandó 50 db kettős üzemű motorvonatnak 123 db FLIRT motorvonattal kell kompatibilisnek lennie, azok
hatékonyságát is növelve. Az érdekelt a kettős üzemű motorvonatok élettartamát 35 évre tervezi, azaz tartós hosszú idő alatt megtérülő - árut kíván
beszerezni. Valamint az ajánlati ár a minőségi értékelési részszempontokhoz képest 73 %-ban került figyelembe
vételre, mely alátámasztja a hatékony és felelős gazdálkodás elvének betartását. Az érdekelt tehát betartotta
a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti azon követelményt, hogy a súlyszámnak arányban kell állnia az
értékelési szempont tényleges jelentőségével. Az 5. értékelési részszempont előírása és a hozzá rendelt súlyszám
tekintetében az érdekelt biztosította a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontjában előírt - a Kbt. 2. § (l)-(5) bekezdésében
előírt - alapelvek betartását is, ugyanis a részvételi felhívás közzétételét követően minden potenciális gazdasági
szereplő számára közismert volt a kritérium és annak súlyszáma, biztosítva ezzel a verseny tisztaságát,
átláthatóságát és nyilvánosságát. Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelménye is betartásra került
azzal, hogy bármely érdeklődő gazdasági szereplő azonos körülmények és követelmények mentén nyújthatta
be részvételi jelentkezését. Továbbá az érdekelt a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek eleget téve
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a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva megfelelt a súlyszám mértékének és arányának
meghatározásakor az előírásoknak; a részvételi határidőre 5 gazdasági szereplő nyújtott be részvételi jelentkezést.
[16]Az érdekeltet - a Kbt. ilyen irányú dokumentálási és indokolási kötelezettségi előírása hiányában -nem terhelte
hatásvizsgálati és költség-haszonelemzési kötelezettség az értékelési
szempontrendszer, valamint a vitatott értékelési részszempont alkalmazása és súlyszámának meghatározása
tekintetében. A Stadlemek nem keletkezik 18 milliárd forint árelőnye a többi piaci szereplőhöz képest, mert a
szinkronüzem megajánlása költségekkel jár, nem vállalás esetén pedig a fejlesztés költségének megtakarítása
figyelembe vehető az ajánlati ár képzésénél. A felek által hivatkozott döntőbizottsági határozatokat - a tényállás
különbözősége okán - nem tudta figyelembe venni.
[17]Összességében megállapította, hogy az ajánlatkérő jogszerűen határozta meg az 5. értékelési részszempontot
és annak súly számát, ezért nem sértette meg a Kbt. 2. § (1 )-(4) bekezdéseit, a Kbt. 50. § (4) bekezdését, a Kbt. 58.
§ (3) bekezdését, a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontját és a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontját, így a Kbt. 165. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alaptalan jogorvoslati kérelmet elutasította. A Kbt. 151. § (9) bekezdése, illetve a Kbt.
145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 126. § (2) bekezdése alapján rendelkezett arról, hogy a felperes viseli az általa megfizetett 25
000 000 forint igazgatási szolgáltatási díj költségét.
A kereset és a védirat, valamint az érdekelt nyilatkozata
[18]A felperes - pontosított petituma szerint - keresetében elsődlegesen a határozat megváltoztatásával a Kbt. 2.
§ (1 )-(4) bekezdései, 50. § (4) bekezdése, 58. § (3) bekezdése, 76. § (6) bekezdés c) pontja és 76. § (9) bekezdés a)
pontja érdekelt által történő megsértésének megállapítását és az alperesnek a megfizetett igazgatási szolgáltatási
díj visszafizetésére történő kötelezését, másodlagosan a határozat megsemmisítésével az alperes új eljárásra
kötelezését kérte. Perköltség iránti igényt terjesztett elő.
[19]Eljárási jogsérelemként előadta, hogy a határozat indokolása okszerűtlen és ellentmondásos. Anyagi
jogsérelemként kifogásolta, hogy az alperes a rendelkezésre álló okiratok tartalmából téves következtetéseket
vont le és a releváns jogszabályokat tévesen alkalmazta. Az eljárási és anyagi jogsérelemállításait azonos kereseti
érveléssel támasztotta alá. Álláspontja szerint a szinkronüzem biztosítása minőségi kritérium a Kbt. 2. § (l)-(4)
bekezdései, a Kbt. 50. § (4) bekezdése, a Kbt. 58. § (3) bekezdése, a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontja és a Kbt. 76. §
(9) bekezdés a) pontja rendelkezéseibe ütköző módon indokolatlanul versenykorlátozó, diszkriminatív, továbbá az
értékelési szempont tényleges jelentőségével a hozzá rendelt súlyszám nem áll arányban.
[20]A minőségi részszempont versenykorlátozó - továbbá az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot, a
jóhiszeműség és tisztesség követelményét sértő - jellegét alapvetően arra alapozta, hogy ennek a feltételnek
kizárólag a Stadler képes megfelelni, aki elzárkózott a szinkronüzem vállalásához szükséges jogok és információk
megosztásától, amely körülményt az alperes figyelmen kívül hagyta. A határozat maga is elismeri, hogy a vegyes
szinkronüzemhez szükséges TCMS fejlesztést a szükséges hardver és szoftveradatok részbeni jogosultjaként csak
a Stadler tudja megvalósítani. Ráadásul a felperes alvállalkozójaként amúgy sem vehetne részt a közbeszerzésben,
amikor maga is ajánlattevő. A fejlesztés költségtényezőjére vonatkozó alperesi elemzés is értelmezhetetlen,
mert a fejlesztés a versenytársak számára a többletköltségek vállalása esetén is lehetetlen. Okszerűtlen volt
annak vizsgálata is, hogy kinek mekkora költséget eredményez a minőségi kritérium teljesítése, mert annak
megajánlására csak Stadler képes.
Az alperes okszerűtlen módon nem fogadta el bizonyítottnak a fejlesztéshez szükséges információk átadásának
megtagadását. Álláspontja szerint - az alperes megállapításával szemben - a jogorvoslati eljárásban bizonyította,
hogy számára a TCMS rendszerhez tartozó szoftver és hardver fejlesztés megvalósítása műszakilag lehetetlen,
míg a Stadler számára lehetséges, mivel kifejlesztéséhez olyan információk szükségesek, amelyek a versenytársak
részére nem állnak rendelkezésre. Ez a fejlesztés - műszaki alapinformációk hiányában - házon belül nem
végezhető el, továbbá a piacról sem
beszerezhető szolgáltatás. Ha a fejlesztés eleve lehetetlen, akkor az első motorvonat leszállítására rendelkezésre
álló 14 hónap alatt is lehetetlen. Hivatkozott e körben a Stadler 2020. október 5. napján kelt levelére, melyben
szerinte a jogtulajdonos kiemeli, hogy az együttműködésre nincs módja, továbbá a megkeresésére adott válasz
2020. október 28. napjáig történő elmaradására.
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[21]Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, valamint a jóhiszeműség és tisztesség követelményei, illetőleg
a hatékony és felelős gazdálkodás elve megsértését a versenykorlátozó és diszkriminatív értékelési szempontra
figyelemmel kifogásolta, így az alperes ezen elvekkel kapcsolatos indokolása nem releváns.
[22]A becsült értékhez viszonyítva a 10 %-os súlyszámhoz több mint 18 milliárd forint társul, amely sérti a „best
value for money” (a Kbt. rendszerében a legjobb ár-érték arány) elvet. Téves az alperesi érvelés, miszerint a
vegyes szinkronüzem megajánlásával elérhető árelőny nem egyenlő ezzel a mértékű tétellel. Nem vitatta, hogy
a Stadler számára a vegyes szinkronüzemmel kapcsolatos fejlesztési feladatok valamekkora költséget fognak
eredményezni, azonban ennek mértéke elenyésző lesz a minőségi kritérium több mint 18 milliárdos értékéhez
képest. Tehát nagyjából ennyi lesz az előnye a feltétel vállalására képtelen versenytársaival szemben. Ehhez
mérten gazdaságilag észszerűden feltételezés az, hogy a Stadler versenytársai kompenzálni tudják ezt az árelőnyt
egy 18 milliárddal alacsonyabb árajánlattal.
[23]Kifogásolta, hogy a határozat nem tartalmaz megalapozott indokolást arra nézve, hogy az általa előadott
érvelés ellenében a vegyes szinkronüzem értékelési részszempont és a hozzá rendelt súlyszám indokolatlanul
versenykorlátozó minősége miért nem áll fenn. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerint a súlyszám
meghatározásához az értékelési szemponthoz kapcsolódó előny mértékét is ismerni kell, és a kettőnek arányban
kell állnia. A Kbt. nem hja elő az ajánlatkérők számára, hogy milyen módszerrel határozzák meg az adott értékelési
szempont tényleges jelentőségét és az azokkal arányban álló súlyszámokat, azt azonban kötelezettségként írja
elő, hogy az ténylegesen arányban álljon az értékelési szempont jelentőségével és ezt értelemszerűen alá is kell
támasztaniuk. Az érdekelt nem a dokumentálási és indokolási kötelezettségét sértette meg, hanem a vegyes
szinkronüzem kívánalmának tényleges jelentőségét nem mérte fel. Nem lehet indok, hogy a felmérés lehetetlen,
vagy irreális személyi és költségráfordítással
jár. Ha az értékelési szemponthoz kapcsolódó előny felmérése nem lehetséges, akkor alkalmazni sem lehet.
Az érdekelt nem adott elfogadható indokokat a minőségi részszempont alkalmazásához, mert az általánosság
szintjén maradó előadása megfelelő tervek, hatástanulmány, piackutatás, költség-haszon elemzés és
költségszámítás nélkül nem alkalmasak a súlyozás és annak mértéke alátámasztására. Az érdekelt nem fejtette ki,
hogy a minőségi kritérium milyen mértékű szakmai, gazdasági és műszaki előnyt jelentene számára; csak annyit
állított, hogy előnyt jelentene számára. Az indikatív ajánlatok sem támasztják alá a súlyszám arányosságát, mert az
érdekelt nem vegyes szinkronüzemre képes motorvonatokra végzett előzetes felmérést. Hivatkozott ugyanezen
kettős üzemű motorvonatok beszerzésére irányuló és az alperes által az Alaptörvény XXIV. cikke megsértésével
figyelmen kívül hagyott előzményi közbeszerzési eljárásra, amelyben a szinkronüzem minőségi kritérium 1,69 %os, a jelenlegihez képest 1/6-dal kisebb súlyszámmal
szerepelt, és amely közbeszerzési eljárást az érdekelt utóbb visszavont. Az árelőny 18 milliárd forintos összegéhez
képest irreleváns a beszerzendő 50 db kettős üzemű motorvonatnak a már üzemeltetésben lévő 123 db FLIRT
motorvonattal való kompatibilitásra, illetve a 35 éves élettartamra és az ajánlati ár 73%-os értékelési adatára
vonatkozó határozati érvelés, mivel ezen érvek nem a súlyszám mértékének arányosságára vonatkoznak, így az
érvek és az arányosság követelménye közötti kapcsolatra az alperes sem tért ki. Tehát megállapítható, hogy az
érdekelt megsértette a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
[24]Kifogásolta továbbá a jogorvoslati kérelemben hivatkozott jogesetek figyelmen kívül hagyását. Álláspontja
szerint az alperes a tényállás eltérősége miatt nem hagyhatja figyelmen kívül a releváns joggyakorlatában tett elvi
jelentőségű megállapításokat. A joggyakorlat egységességét az egyes jogszabályhelyek alkalmazása tekintetében
kell biztosítania.
[25]A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontjának állított megsértéséhez kapcsolódóan indítványozta annak
megállapítását, hogy bizonyítási szükséghelyzetben van arra nézve, hogy az érdekelt nem végezte el a szükséges
kalkulációkat a vegyes szinkronüzem tényleges jelentőségének megállapítása érdekében. Előadása szerint az
előkészítő anyagok az érdekelt kizárólagos birtokában vannak, így az ő részéről várható el, hogy az állított kellő
mélységű kalkulációit a vonatkozó okiratok becsatolásával bizonyítsa.
[26]Az érdekelti „bizonyítással” kapcsolatban kifejtette, hogy az érdekelt az indikatív árajánlat benyújtását
megelőzően nem hívta fel a figyelmet a vegyes szinkronüzemre, ezért az indikatív ajánlatok arra nem tértek
ki, ezekből a vegyes szinkronüzem teljesítésére való képességre következtetni nem lehet. Megítélése szerint
az érdekelti érvelésben felhozott általános előnyök nem tartalmaznak konkrét szakmai gazdasági és földrajzi
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előnyöket, így azok nem nevezhetők indokolásnak. Az érdekelt továbbra is általános jellegű előadásából az
következik, hogy semmiféle kalkuláció, releváns piackutatás, költség haszon elemzés nem készült a vegyes
szinkronüzem által elérhető előnyök hozzávetőleges értékéről, így a vegyes szinkronüzem és az ahhoz rendelt
súlyszám alkalmazása alapos átgondolás, kellő mélységű előzetes kalkuláció nélkül került meghatározásra. Tehát
az érdekelt érdemben nem vizsgálta, hogy a vegyes szinkronüzem funkció milyen mértékű előnyt jelentene a
számára. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontjának állított megsértésével összefüggésben hivatkozott a dr. Patay
Géza: A közbeszerzés joga- kommentár jogi irodalmi értelmezésben kifejtettekre, melyek szerint a súlyszámnak
az adott szempont értékelésében játszott tényleges jelentőségével súlyával arányban kell állniuk; a súlyszámok
olyan kiosztása, amely nem tükrözi az értékelési szempontok tényleges jelentőségét, jogellenes még akkor is, ha
egyébként alacsony súlyszámokról van szó. A jelen esetben az érdekelt egy teljesen egyedi, rendkívül komplex,
több mint 18 milliárd forint értékűre becsült vegyes szinkronüzem funkció kapcsán úgy határozta meg annak
tényleges jelentőségét, hogy előzetes számszaki elemzést nem végzett. Állítása szerint a vegyes szinkron üzemhez
kapcsolódó súlyszám tényleges jelentősége számszerűen nem is kimutatható. Kétséget kizáróan igazolt, hogy
ez érdekelt elmulasztotta a vegyes szinkron üzem tényleges jelentőségének meghatározását. Továbbá túlzó és
indokolatlanul versenykorlátozó módon határozta meg a vegyes szinkronüzemhez rendelt 10 %-os
mértéket. Azt már korábban hitelt érdemlően bizonyította, hogy kizárólag a Stadler képes a vegyes szinkron
üzem teljesítésére. Ezáltal az érdekelt a vegyes szinkron üzemhez rendelt súlyszám alkalmazásával árelőnyhöz
juttatta a Stadlert. Az egyéb minőségi kritériumok vállalásával, illetve ajánlati árral nem kompenzálható előny
túlzó és indokolatlanul versenykorlátozó. Az érdekelt a bíróság felhívására a bizonyítási kötelezettségét akként
teljesítette, hogy az általa becsatolt és üzleti titokká minősített dokumentumok egyike sem vehető figyelembe
bizonyítékként. Álláspontja szerint ugyanez vonatkozik az érdekelt valamennyi nyilatkozatára, amelyek ezen
üzleti titoknak nyilvánított dokumentumok tartalmából erednek. Tehát ezen okiratok tartalma nem vehető
figyelembe annak bizonyítására, hogy az érdekelt által állított kockázatelemzés, modellezés, arányosítás és egyéb
vizsgálatok ténylegesen lefolytatásra kerültek, valamint azok az érdekelt által állított eredményre vezettek. Ebből
következően a felperes valamennyi tényt igazolta, amely az érdekelt eljárása, így az alperesi határozat jogsértő
jellegét támasztják alá. Továbbra is vitatta, hogy az üzleti titoknak minősített dokumentumok bármelyike alkalmas
lehet arra, hogy a vegyes szinkronüzemhez kapcsolódó minőségi kritérium súlyszámát érdemben alátámassza.
[27]Az alperes a védiratában a határozatában foglaltakat fenntartva a kereset elutasítását és perköltségének a
megállapítását kérte. Hangsúlyozta, hogy a felperes villamos motorvonat gyártói
minőségében nem bizonyította, hogy a szinkronüzem megajánlására az 5. értékelési részszempont szerint ne
lenne képes, valamint, hogy a kívánt szinkronüzemet a gyártáson felüli többletköltséggel, illetve a szinkronüzem
hardver-szoftver hátterének biztosítását más gazdasági szereplő bevonásával ne tudná teljesíteni, ahogy a
Stadlemek az együttműködéstől történő elzárkózását sem. Az előzményi közbeszerzési eljárás jogszerűsége
a jogorvoslati eljárásnak nem volt tárgya, ezen indok határozatban rögzítésének elmaradása nem súlyos
eljárási szabálysértés. Vitatta, hogy a felperes bizonyítási szükséghelyzetben lenne. A határozat 26. oldalán
alátámasztotta a részszempont kiválasztásának és alkalmazásának jogszerűségét. Az érdekelt a jogorvoslati
eljárásban nyilatkozataiban gyakorlatilag ismertette az üzleti titokká nyilvánított feljegyzés tartalmát, és igazolta a
keresetben is felhozott körülményeket.
[28]Az érdekelt az alpereshez csatlakozva a kereset elutasítását és perköltségének a megállapítását kérte.
Előadta, hogy a vegyes szinkronüzem értékelési szempontként és nem műszaki követelményként történő
meghatározásával célja a verseny ellehetetlenítésének az elkerülése volt. A közbeszerzési eljárásban résztvevő
gazdasági szereplők egyike sem észrevételezte, hogy a mérlegelési szempont vállalása esetén ne lenne elegendő
az első motorvonat leszállítására nyitva álló határidő. Az értékelési szempontrendszer és a részszempontokhoz
rendelt súlyszámok meghatározását alapos átgondolás, az üzleti és gazdasági érdekek figyelembevétele
és kellő mélységű előzetes kalkuláció előzte meg. Szerinte a kérdés nem a vegyes szinkronüzem technikai
megvalósíthatósága vagy a feltételezett szerzői jogok megítélése, hanem az, hogy jogosult volt-e az értékelési
szempontrendszer részeként meghatározni a vitatott értékelési szempontot és ha igen azt az értékelési szempont
tényleges jelentőségével arányban állóan tette-e meg.
Hivatkozott a Kbt. 76. § (1) és (5)-(6) bekezdéseire, valamint (9) bekezdés a) pontjára és az Európai Unió
Bíróságának (a továbbiakban: EUB) C-31/87. számú ítéletére (Beentjes ügy). A vitatott értékelési részszempont a
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közbeszerzés tárgyához kapcsolódik, az önkényes döntési lehetőségét nem teremtette meg, továbbá biztosította
a Kbt.-ben előírt alapelvek betartását, ugyanis bármely érdeklődő gazdasági szereplő azonos körülmények és
követelmények mentén nyújthatta be a részvételi jelentkezését. A Stadlemek versenyelőnye sincs, ugyanis a
szinkronüzem olyan funkció, amelyet neki is ki kell fejlesztenie vagy fejlesztetnie.
[29]Kifejtette, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező 50 db kettős üzemű villamos motorvonat
beszerzésének időpontjára 173 db korszerű villamos motorvonattal fog rendelkezni, amelyek közül 163 db
(123 db meglévő és 40 db leszállítás előtt álló) motorvonat lesz érintett a szinkronüzemmel, azaz a korszerű
villamos motorvonat! átlag 94%-a. Utalt a 35 éves életciklusra, illetve arra, hogy egy másik értékelési szempont
is 150-es súlyszámmal került meghatározásra, másrészt pedig a vitatott értékelési szempont mind az összesített
súlyszámhoz, mind a minőségi értékelési szempontokhoz, mind pedig az ajánlati árhoz viszonyítottan nem
tekinthető jelentősnek. A kettős üzemü motorvonatok 35 éves életciklusa alatt a vonatok kiszolgálásához
szükséges motorvonat! mennyiségi állagcsökkentés, valamint a pályahasználati és személyzeti költségcsökkentés
gazdasági hatása meghaladja a beszerzés becsült értékének 10 %-át. Az üzleti érdekeinek a közbeszerzési
eljárásban történő érvényesítése, egy számára előnyösebb
szerződéskötés nem minősülhet versenykorlátozónak és jogszabálysértőnek. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági
szereplők a vállalható szinkronüzem biztosítása nélkül is érvényes ajánlatot adhattak be. Jogosult meghatározni
saját beszerzési igényét, ezen belül annak elvárt műszaki jellemzőit és a számára leginkább megfelelő értékelési
szempontokat. A Kbt. rendelkezései nem írják elő, hogy a gazdasági szereplő ezirányú kérésére meg kellene
indokolnia és konkrét adatokkal, számításokkal kellene alátámasztania az értékelési szempontok és a hozzájuk
rendelt súlyszámok alkalmazásának a szükségességét. Ez csak akkor lenne számon kérhető, ha ezzel kizárna
egyes gazdasági szereplőket, amely jelen esetben nem áll fenn. Az értékelési szempont meghatározásával az
egyszerű szinkronüzem követelménye mellett az aktuális közlekedéspolitikai irányelveknek megfelelően a vasúti
gerinchálózati szerep erősítésére, az autóbuszos párhuzamosságok megszüntetését megalapozó minőségi
kötöttpályás
közlekedés kialakítására törekszik, amelynek része a kettős üzemű villamos motorvonatok beszerzése is. Ezek
legnagyobb előnye, hogy azok révén adott vonal nem villamosított szakaszán is környezetbarát, zéró emissziós
közlekedés valósítható meg, továbbá a mozdonycsere elhagyásával a menetidő is csökkenthető. A vegyes
szinkronüzem kedvező gazdasági hatása vitathatatlan, legnagyobb előnye számára pedig kétségkívül az
annak alkalmazásával elérhető költségcsökkenés, ami abban nyilvánul meg, hogy az egyesített vonatoknak
köszönhetően csökken a személyszállító vonatok kiszolgálásához szükséges motorvonati darabszám,
csökkenthető a menetvonal és a vonatszemélyzet biztosításának költsége, ennek köszönhetően felszabadult
pályakapacitás más vonatok leközlekedtetését is lehetővé teszi. Ezáltal az értékelési szempont a gazdaságos
működtetés egyik lényegi feltétele és a közpénzekkel felelősen gazdálkodó gazdasági társaság üzleti érdeke is
egyben. Nem lehetett pontos információja az egyes ajánlattevői képességekről,
kalkulációkról és arról, hogy mely potenciális ajánlattevők vállalják a szinkronüzemhez szükséges fejlesztéseket
és milyen költségek mentén tudnának ezen elvárásoknak megfelelni, ezért döntött úgy hogy az egyszerű
szinkronüzemet műszaki kritériumként határozza meg, míg az elvégzett műszaki és gazdasági paraméterek
elemzésére és kategóriákba sorolására tekintettel a vegyes szinkronüzemet minőségi értékelési szempontként
határozta meg. A felperes által hiányolt hatástanulmány és költséghaszon elemzések elkészítése, valamint
a vegyes szinkronüzem alkalmazásával elérhető előnyök számszerűsítése csak irreális személyi- és költség
jellegű ráfordításokkal lennének elvégezhetők. Egyes elérhető előnyök, mint például a rendelkezésre álló
jármüvek allokációjának rugalmassága, a magasabb színvonalú szolgáltatás megvalósítása, a menetvonal és
a vonatszemélyzet biztosítása költségének csökkenése, vagy a felszabadult pályakapacitással más vonatok
leközlekedtetése számszerűleg nem is kimutatható.
[30]Az indikatív ajánlatok megfelelő információkkal szolgáltak a közbeszerzési eljárás alapos előkészítéséhez,
mivel annak tárgya azonos volt az előzményi eljárás tárgyával. Rámutatott, hogy az indikatív ajánlatok bekérése a
becsült érték és nem az értékelési szempontrendszer meghatározásának célját szolgálja. A Kbt. 76. § (1) bekezdése
szerint az értékelési szempontokat az ajánlatkérő akként határozhatja meg, hogy azok lehetővé tegyék számára
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását. Az értékelési szempontok meghatározása során bármely
rendelkezésre álló információt felhasználhat, így megalapozottan használhatta fel az indikatív ajánlatokat is.
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Nem az indikatív ajánlatokból vont le arra nézve következtetést, hogy a potenciális gazdasági szereplők a vegyes
szinkronüzem megvalósítására képesek vagy képesek lehetnek-e.
[31]Ismertette a tárgybeli közbeszerzési eljárás előkészítésének folyamatát. Az Előkészítő és Értékelő Bizottsága
az értékelési szempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok meghatározása érdekében a kettős üzemű
motorvonatokkal kapcsolatos műszaki és gazdasági paraméterek elemzését és kategóriába sorolását végezte
el. Ennek keretében elemezte a számításba vehető értékelési szempontokat, valamint értékelte az előzményi
eljárás előkészítése során benyújtott indikatív árajánlatok alapján elvégzett modellezést és számításokat. Csatolta
az Előkészítő és Értékelő Bizottsága feljegyzését. Ennek nyilatkozatában ismertetett tartalma szerint a bizottság
megvizsgálta a legfontosabb - értékelési szempontként figyelembe vehető - 18 darab műszaki paramétert. Az
értékelési szempontok kiválasztása érdekében kockázatelemzést végzett. 5 kockázati kategóriát állított fel. A
nagyon magas kockázati besorolású paraméterek műszaki követelmények lettek, míg az alacsony és magas
kockázati besorolású műszaki paraméterek minőségi
értékelési szempontként jelentek meg. A kiválasztott értékelési szempontokhoz arányosítással súlyszámokat
határozott meg. Az indikatív ajánlatok alapján modellezést és számításokat végzett. A feljegyzésben
meghatározott értékelési szempontok és súlyszámok alkalmazása mellett 4 változatban modellezte le a
közbeszerzési eljárás lehetséges kimenetelét. A modellezés alapján azt a következtetést vonta le, hogy
önmagában a szinkronüzem értékelési szempont vállalása nem eredményezi automatikusan a szinkronüzem
biztosítását vállaló gazdasági szereplő nyertességét. Az egyéb minőségi szempontokra tett kedvezőbb vagy
ahhoz közeli érték megajánlása olyan mértékben befolyásolja az
értékelés során elérhető pontszámokat, amely arra az eredményre vezethet, hogy a szinkronüzem biztosítását
nem vállaló gazdasági szereplő is nyertesként kerülhet ki. A csatolt feljegyzést, valamint modellezést kérte üzleti
titokként kezelni, mivel a feljegyzés további jövőbeli döntéseinek a megalapozását is szolgálja, megismerése a
döntések előkészítését veszélyeztetné, illetve a modellezés és számítások alapját azon indikatív ajánlatok képezik,
amelyek az indikatív ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők üzleti titkának minősülnek.
A bíróság döntése és annak jogi indokai
[32]A kereset az alábbiak szerint nem alapos.
[33]A Fővárosi Törvényszék a közigazgatási jogvitát a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Kp. Második része szerinti elsőfokú közigazgatási peres
eljárásban, a Kp. 77. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson bírálta el. A közigazgatási tevékenység jogszerűségét
a Kp. 2. § (4) bekezdése és 85. § (1) bekezdése értelmében a kereseti kérelem korlátai között, a Kp. 85. § (2)
bekezdése alapján a megvalósításának időpontjában fennálló tények alapján vizsgálta. A tényállást a Kp. 78. § (2)
bekezdésére figyelemmel a rendelkezésre álló adatok és okirati bizonyítékok, valamint a felek írásbeli előadásának
egybevetése alapján, a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelve, a megelőző közigazgatási
eljárásban megállapított tényállással összevetve állapította meg.
[34]A bíróság elöljáróban rögzíti, hogy a Kbt. 145. § (2) bekezdése alapján az alperes nem vizsgálhatta a jelen
ügytől különálló előzményi közbeszerzési eljárás jogszerűségét, ezáltal annak vizsgálatára a bíróság sem
jogosult. A perben vizsgált jogorvoslati eljárás tárgyából adódóan, az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. §-a alapján a határozatnak a tárgybeli közbeszerzési eljárás
jogszerűségével kapcsolatos döntés indokait kell tartalmaznia, így az alperes nem foglalhatott állást csak az
elnevezésében előzményi közbeszerzési eljárásban meghatározott vegyes szinkronüzem értékelési részszempont
Kbt. szabályainak történő megfelelőségének, vagy az előzményi eljárással összevetésben ezen részszempont
súlyozása megváltoztatása indokoltáságnak kérdésében. A minőségi kritérium tárgybeli közbeszerzési eljárásban
rögzített paraméterekkel történő meghatározásának jogszerűségét a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján kellett
elbírálnia.
A felperes Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe foglalt jogai megsértése nem állapítható meg, ha az alperes
vizsgálata, tényállás-feltárása és döntésének indokolása igazodik a hatósági ügy tárgyához.
[35]A jelen per tárgya a Kp. 4. § (1) bekezdésének megfelelően az alperesi határozat jogszerűségének vizsgálata.
A keresetben felhozott eljárási jogsérelemállítások a rendelkezésére álló bizonyítékok és nyilatkozatok alperesi
értékelését, valamint ezek anyagi jogi rendelkezésekkel történő alperesi összevetését támadják, amely
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értékelés helyessége nem eljárási, hanem anyagi jogi kérdés. Ebből következően a bíróságnak a kereseti
jogsérelemállításokat a határozatban rögzített alperesi anyagi jogi értékelés mentén kellett vizsgálnia.
[36]A perben, valamint a perben vizsgált jogorvoslati eljárásban a felek számos tényállítást tettek, azonban ezen
tényállításaikat alapvetően nyilatkozatokkal támasztották alá, az egyes tényállítások mellé rendelhető okirati
bizonyítékok száma korlátozott. Ennek megfelelően a bíróság a bizonyítási terhet a felek tényállításaira és a Kbt.
anyagi jogi rendelkezéseire figyelemmel osztotta ki.
[37]A Kp. 78. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 265. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 149. § (1) bekezdés d) pontja alapján a felperesnek kellett
alátámasztania azon állításait, hogy megtette a tőle észszerűen
elvárható lépéseket a vegyes szinkronüzem biztosítása értékelési részszempont megajánlása, azaz a TCMS
(vonatvezérlő és felügyelő rendszer) kifejlesztéséhez szükséges szerzői jogok és műszaki információk megszerzése
érdekében, azonban kérését a jogtulajdonos elutasította; valamint a közbeszerzés elnyeréséhez a vegyes
szinkronüzem biztosítása értékelési szempont teljesíthetetlensége esetén ezen értékelési szempontot más
értékelési szempont kedvezőbb megajánlásával nem lehet, vagy csak gazdaságilag észszerűden mértékű
megajánlásával lehet ellensúlyozni.
[38]A Kp. 78. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 265. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 76.
§ (1) és 154. § (2) bekezdései szerint - a közbeszerzési eljárás előkészítése, a közbeszerzési eljárás, majd a
jogorvoslati eljárás során keletkezett dokumentumok rendelkezésre állására figyelemmel - az alperesnek kellett
az érdekelt perbeli támogatása mellett alátámasztania, hogy az érdekeltnek a gazdasági, szociális, társadalmi és
környezetvédelmi szempontból objektíven igazolható módon szüksége volt a vegyes szinkronüzem biztosítása
értékelési részszempont meghatározására a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához; valamint a
vegyes szinkronüzem értékelési részszempont tényleges jelentőségével a hozzá rendelt súlyszám arányban állt.
[39]A bíróság a felek által felhozott tényállítások alátámasztására a közbeszerzési eljárás, illetve a jogorvoslati
eljárás során keletkezett okiratokat vehette figyelembe. A felek a perben sem tettek olyan - a bíróság számára
értékelhető - tartalmú nyilatkozatot vagy tényállítást, amelyet a jogorvoslati eljárás során nem hoztak fel, és
amelyeket az alperes nem értékelhetett. Az érdekelt az általa üzleti titokra hivatkozással benyújtott bizottsági
feljegyzés, valamint az indikatív ajánlatok alapján elvégzett modellezés és számítások eredményét tartalmazó
irat felperes által történő megismeréséhez nem járult hozzá, így ezek tartalmát a bíróság a Kp. 78. § (1)
bekezdése alapján a Pp. 322. § (3) bekezdése alapján nem vehette figyelembe. A bíróság a 25. sorszámú
végzésében részletesen tájékoztatta a feleket az üzleti titkot tartalmazó dokumentumok bizonyítékként történő
felhasználhatóságáról, illetve megismerésük külön eljárásra tartozó feltételeiről. Ezzel szemben a bíróság a Kbt.
160. § (l)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, az Akr. 63. §-a, továbbá a Kp.
78. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 263. § (1) bekezdése és 266. § (1 )-(2) bekezdései alapján - a Kbt.
145. § (la) bekezdés d) pontja szerinti korlátok között - értékelése során figyelembe vette a felek nyilatkozataiban
foglaltakat. A bíróság rámutat arra, hogy az ajánlatkérőnek - az adott közbeszerzés tárgyához igazodva - a Kbt. 3.
§ 21-22. pontjai, valamint 46. § (1) bekezdése szerint kell elkészítenie a szükséges dokumentumokat. Az, hogy az
érdekelti ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok előkészítése során mit miért írt elő vagy határozott meg, a
közbeszerzési eljárás és a jogorvoslati eljárás sajátosságaiból fakadóan alapvetően az ajánlatkérőnek a kiegészítő
tájékoztatás kérésre adott válaszából (Kbt. 56. §), az előzetes vitarendezési kérelemre adott tájékoztatásából (Kbt.
80. §), valamint nyilatkozataiból (Kbt. 160. §) ismerhető meg.
[40]A felek között nem voltak vitatottak azon tények, miszerint a vegyes szinkronüzem értékelési részszempont
megajánlásához szükséges fejlesztéséhez ismerni kell a FLIRT motorvonatok TCMS, valamint egyéb rendszereinek
szoftver, hardver és műszaki adatait; ezen adatok jogtulajdonosa részben a Stadler, részben pedig a FLIRT
motorvonatok vonatvezérlö és felügyelő rendszerének fejlesztéséhez általa igénybe vett külső fejlesztő cég; ezen
szerzői jogokkal és műszaki információkkal az érdekelt nem rendelkezik; továbbá a kettős üzemű motorvonatok
vegyes szinkronüzemre képes TCMS rendszerének és műszaki megoldásainak fejlesztéséhez szükséges feltételek
- a szükséges jogosultságok és információk megléte esetén - a felperesnél házon belül rendelkezésre állnak, míg a
Stadler azokat a piacról szerzi be.
[41]A bíróság megalapozottnak találta az alperes azon ténymegállapítását, miszerint a felperes nem bizonyította,
hogy az 5. értékelési szempont megajánlására maga ne lenne képes, a szinkronüzemet (szükséges hardver/
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szoftver háttér) a gyártáson felüli többletköltséggel, illetőleg gazdasági szereplő bevonásával ne tudná
megvalósítani. A felperes már az előzetes vitarendezési kérelmében, a kiegészítő tájékoztatáskérésében és a
jogorvoslati kérelmében is azt állította, hogy a vegyes szinkronüzem megajánlása számára, és a Stadleren kívüli
többi ajánlattevő számára nem lehetséges. Ugyanakkor ezen kérelmei benyújtásának időpontjáig a szerzői jogok
és műszaki információk megszerzése érdekében - különösen a részvételének előkészítése során - semmiféle lépést
nem tett, noha az érdekelt már a keretmegállapodás tervezetében rögzítette, hogy a jármüvezérlő berendezések
tekintetében szükséges mindennemű információ beszerzése az ajánlattevő feladata és költsége. A jogorvoslati
eljárás során a Stadler
2020. október 5. napján nyilatkozott arról, hogy a FLIRT motorvonatok TCMS rendszerének műszaki adatai
körében kizárólagos jogokkal és információkkal nem rendelkezik. A fejlesztéshez szükséges jogok és műszaki
információk megszerzése érdekében a felperes már a jogorvoslati eljárás időtartama alatt, rövid határidő tűzésével
és a Stadler által értékelhető üzleti (vásárlási szándékra vagy az ár megjelölésére irányuló) ajánlat mellőzésével
küldte el levelét, amelyre a közigazgatási cselekmény időpontjáig nem kapott választ. E mellett a külső fejlesztő
cég megkeresése érdekében nem tett lépéseket; nem igyekezett feltárni, hogy a szükséges jogok és műszaki
információk birtokába a külső fejlesztő cég, a Stadler vagy kettejük közös hozzájárulásával kerülhet-e. A bíróság
a Kp. 78. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a határozathozatal időpontjában rendelkezésre álló tények
alapján megállapította, hogy az alperes helyesen értékelte az e körben rendelkezésére álló bizonyítékokat és
nyilatkozatokat.
A felperes célja a jogorvoslati kérelmében korábban tett állítása alátámasztása volt, és a szükséges jogok és
műszaki adatok megszerzése érdekében elmulasztotta az üzleti életben tőle elvárható lépések megtételét.
Tehát a felperes nem bizonyította, hogy a vegyes szinkronüzem értékelési részszemponthoz szükséges fejlesztés
megvalósítása számára objektív okból lehetetlen. Az a körülmény, hogy a Stadler a határozat meghozatalától a
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáig sem adott az üzletileg nehezen értékelhető megkeresésre
választ, és a jelen közbeszerzési eljárásban ellenérdekű ajánlattevőként az értékelési részszempontot egyedüliként
ajánlotta meg, a felperesi állítást legfeljebb valószínűsíti. A bíróság arra is rámutat, hogy a kereseti érveléssel
szemben a szerzői jogok és know-how megvásárlása különbözik a TCMS rendszer fejlesztésében történő
részvételtől, azaz a szerződés teljesítésébe alvállalkozóként történő bevonástól.
[42]A bíróság osztotta azon alperesi érvelést is, hogy az érdekelt - a jogszabályi keretek között - a saját igényei
szerint határozhatta meg árubeszerzésének tárgyát. A közbeszerzési eljárás résztvevői számára evidens, azonban
a bíróság az ítéleti indokolásának közérthetősége érdekében az érdekelt nyilatkozatai, személyes tapasztalatai
és a bárki számára elérhető adatok alapján rögzítette az ítélet [1] pontjában az érdekeltnél, mint ajánlatkérőnél a
közbeszerzési eljárást megelőző kiindulási helyzetet.
[43]Az érdekelt a fent vázolt adottságokhoz képest fogalmazta meg beszerzési igényét, célul tűzve ki, hogy a
nem villamosított szakaszról a villamosított pályaszakaszra áttérő kettős üzemű motorvonatok a máshonnan
érkező FLIRT motorvonatokkal egy vonatként közlekedhessenek tovább. A bíróság - a közbeszerzési irányelv
(90) preambulum bekezdésében, valamint 67. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése a) pontjában foglaltakra
figyelemmel - az alperessel egyezően elfogadta, hogy az érdekelt számára a gazdasági, környezetvédelmi
és társadalmi szempontból legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához indokolt volt a vegyes szinkronüzem
értékelési részszempont meghatározása, mivel az általa elérhető költségcsökkenés a személyszállító vonatok
kiszolgálásához szükséges motorvonat! darabszám, a menetvonal és vonatszemélyzet biztosításának kisebb
költsége, továbbá kisebb pályakapacitás igény így biztosított. Az átszállás mellőzését lehetővé tevő utaskényelmi
szempontok mind társadalmi, mind - az igénybe-vevök számának esetleges
növekedése mellett - környezetvédelmi szempontból előnyösnek értékelhetők. Az érdekelttől a közpénzekkel
történő felelős gazdálkodás követelményeképpen elvárható, hogy az új beszerzései során törekedjen a meglévő
eszközeivel történő műszaki kompatibilitás elérésére. A bíróság megjegyzi, hogy a vasúti rendszer fejlesztését
nem lehet a meglévő eszközökkel inkompatibilis eszközök beszerzésével megvalósítani. Napjaink és a közeljövő
technológiai fejlődése elkerülhetetlenné teszi, hogy a kötöttpályás személyszállítási közszolgáltatási rendszer
alrendszerei (mint az infrastruktúra elemei, a biztosító berendezések, a vonatok, és a rendszerirányítás, stb.) valós
idejű és nagy mértékű adatcserére épülő interakciót valósítsanak meg, amelyhez a szerzői jogok és műszaki
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információk megoszthatósága érdekében a jogalkotóknak, az ajánlatkérőknek és az ajánlattevőknek is előre kell
gondolkodniuk.
[44]A felperes érvelésének lényege, hogy a vegyes szinkronüzem értékelési részszempont, valamint az ahhoz
rendelt súlyszám ténylegesen olyan hatással jár, hogy a közbeszerzési szerződés elnyerésére egyedül a Stadlemek
van lehetősége, ezáltal az ajánlatkérő érdekelt kötelezettségét képező verseny tisztasága megteremtésének és
az egyenlő bánásmód biztosításának a követelménye sérül. A többi alapelv esetleges sérelmét maga a kereseti
érvelés is ezen alapelvek megsértésére vezeti vissza.
[45]A Kbt. alapelvei között megfogalmazott verseny tisztasága és egyenlő bánásmód biztosítása
követelményeknek megfelelően a Kbt. 50. § (4) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásnak és a többi
közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők
egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. A Kbt. 58. § (3)
bekezdése alapján a műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé
tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés
során. A vegyes szinkronüzem leírását az érdekelt nem a műszaki leírásban, hanem a Kbt. 58. § (1) bekezdésében
foglalt lehetőségnek megfelelően a keretszerződés tervezetében fogalmazta meg, amely leírásra a Kbt. 58. § (3)
bekezdését a fellelhetőségének helyétől függetlenül alkalmazni kell. A Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontja szerint az
értékelési szempontoknak biztosítaniuk
kell a Kbt. 2. § (l)-(5) bekezdésében foglalt alapelvek, így a verseny tisztasága és egyenlő bánásmód biztosítása
követelmények betartását. Az egyes előírások annyiban különböznek egymástól, hogy a Kbt. 76. § (6) bekezdés
c) pontja az alapelvek megtartásának kötelezettségét az értékelési szempontok egésze vonatkozásában, a Kbt.
58. § (3) bekezdése a műszaki leírás kapcsán, míg a Kbt. 50. § (4) bekezdése az ajánlati felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok egésze szempontjából rendeli megtartani. A jelen ügy tényállásából adódóan ezen rendelkezések
között szoros tartalmi összefüggés van. Amennyiben a nyertes ajánlattevő kiválasztásának szempontjai - a vegyes
szinkronüzem értékelési részszempont miatt - a verseny korlátozását eredményezik, vagy az egyenlő bánásmód
érvényesülésének akadályát képezik, akkor az egyben a tárgybeli részvételi felhívás és a műszaki elvárások
jogellenes meghatározását is jelenti.
[46]A felek egyetértettek abban, és ezt a bíróság is megállapíthatónak látja, hogy a vegyes szinkronüzem
értékelési részszempont a Stadlert - valamekkora mértékben - előnyösebb helyzetbe hozza a versenytársaihoz
képest. A felek álláspontja közötti különbség abban mutatkozik meg, hogy az alperes az érdekelt valós beszerzési
igényei, a gazdasági észszerüség, valamint a közpénzekkel történő felelős és hatékony gazdálkodás szempontjaira
figyelemmel a Stadler előnyét indokoltnak találta, míg a felperes aránytalan mértékű előnyben részesítésnek
tekinti. A bíróságnak abban kellett állást foglalnia, hogy a jelen ügy egyedi körülményeire figyelemmel az előny
mértéke összeegyeztethető-e a közbeszerzési irányelv és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel. Ezért volt fontos
a perben, hogy a felperes alá tudja-e támasztani azon állítását, miszerint a vegyes szinkronüzem biztosítása
értékelési szempont teljesíthetetlensége esetén ezen értékelési szempontot más értékelési szempont kedvezőbb
megajánlásával nem lehet,
vagy csak gazdaságilag észszerűden mértékű megajánlásával lehet ellensúlyozni.
[47]Az ügyben jelentős körülmény, hogy az érdekelt a vegyes szinkronüzemet nem alkalmassági kritériumként,
hanem értékelési részszempontként írta elő, tehát a versenyt és az egyenlő esélyű ajánlat megtételét önmagában
a részszempont meghatározása nem zárta ki. A 180 milliárdos becsült értékű közbeszerzés előkészítése során az
érdekelt a vitatott részszemponthoz 10 %-os súlyszámot rendelt hozzá. Ennek alapján állította a felperes, hogy a
Stadler versenyelőnye 18 milliárd forint. Ezen mértékű előnyben részesítést az alperes megalapozatlannak találta,
mivel a kettős üzemű motorvonatok vegyes szinkronüzemre képes TCMS rendszerének kifejlesztésének költségei
-különböző mértékben - valamennyi ajánlattevőnél ráfordítást igényelnek. A perben e körben bizonyításra
köteles felperes a 18 milliárdos versenyelőnyre vonatkozó állítását számításokkal nem támasztotta alá. Az 1
500-as össz-súlyszámból 1 100-as súllyal részesülő ajánlati árat a részvételi felhívás szerint fordított arányosság
szabályai szerint kell pontozni, amelynek során a legalacsonyabb ár kap maximális pontot, és a többi ajánlat
ennek arányában pontozható. Azaz a tárgybeli közbeszerzésben a legkisebb megajánlott ár ismeretében
lehet meghatározni azt - a többi megajánlott részszempontot ismerve vagy azok azonos mértékét feltételezve
-, hogy mekkora ajánlati ár képes ellensúlyozni a vegyes szinkronüzem 150-es súlyszámát. Különböző fiktív
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legalacsonyabb ajánlati árakat feltételezve elméletileg elképzelhető a 18 milliárdos, vagy annál akár sokkal kisebb,
akár jelentősen magasabb összegű versenyelőny is, azonban ilyen számításokat a felperes nem csatolt. A tárgybeli
közbeszerzési eljárásban benyújtott első ajánlatok ismeretében sem végzett ilyen számításokat. (A bíróság
megjegyzi, hogy a tárgybeli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati szakasza nem a per tárgya, annak történései
a bíróság számára nem ismertek, az ajánlattevők feltehetőleg egymás első és nem végleges ajánlatait ismerhették
meg.) Továbbá azt sem hozta a felperes a bíróság tudomására, hogy számításokkal alátámasztott álláspontja
szerint a megfelelő jogtulajdonosi engedélyek és műszaki információk ismeretében nagyságrendileg mekkora
költséget jelentene a vegyes szinkronüzemre képes TCMS rendszer kifejlesztése. Mindenféle alátámasztás
nélkül hivatkozott arra, hogy ez a fejlesztés a Stadler számára elenyésző költséget jelent. Ezek szerint a felperes
a versenyelőny általa állított nagyságrendjét hozzávetőlegesen sem támasztotta alá, ennek megfelelően a
versenyelőny aránytalan voltára vonatkozó állítását ellenőrizni nem lehet.
[48]A fentiek szerint a felperes a Kp. 78. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 265. § (1) bekezdése alapján
nem bizonyította, hogy a vegyes szinkronüzem értékelési részszemponthoz szükséges fejlesztés megvalósítása
számára objektív okból lehetetlen, továbbá azt sem tudta bizonyítani, hogy ezen értékelési részszempontot a
közbeszerzési eljárás során más részszempont, elsősorban az ár kedvezőbb megajánlásával nem lehet, vagy csak
gazdaságilag ésszerűtlen mértékű megajánlásával lehet ellensúlyozni.
[49]A közbeszerzési irányelv (89)-(90) preambulum bekezdései rögzítik, hogy az „odaítélési szempontok
fogalma ezen irányelv központi elemét képezi. Ezért a rá vonatkozó rendelkezéseket a lehető legegyszerűbb és
legésszerűbb módon kell megfogalmazni. Ez a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kifejezés fő koncepcióként
való használatával érhető el, hiszen végső soron minden nyertes ajánlatot aszerint kell kiválasztani, hogy az egyes
ajánlatkérő szervek a felkínáltak közül mit tekintenek a gazdasági szempontból, összességében legmegfelelőbb
megoldásnak. [...] A szerződéseket olyan objektív szempontok alapján kell odaítélni, amelyek biztosítják az
átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvének a betartását ezzel garantálva az
ajánlatok értékének egymással való objektív összehasonlítását annak meghatározása céljából, hogy - a valódi
verseny feltételei mellett - melyik a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. [...] Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy
az ajánlatkérő szervek műszaki leírások
vagy szerződésteljesítési feltételek alkalmazásával szabadon határozhatnak meg megfelelő minőségi
standardokat.” Az EUB iránymutatása szerint ezen értékelési szempontok akkor jogszerűek, ha - a jogszabályi
kivételtől eltekintve - nem módosíthatók, az eljárást megindító felhívásból
megismerhetők, mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön alapulnak, nem diszkriminatívak és
megfelelnek az Európai Unió alapelveinek (C-298/15. Borta ügy, C-532/06. Lianakis és társai ügy, C-513/99.
Concordia Bus ügy, C-31/87. Beentjes ügy).
[50]A C-31/87. számú (Beentjes) ügyben az EUB azt mondta ki, hogy az ajánlatkérők ugyan szabadon választhatják
meg az értékelési szempontokat, azonban ez a lehetőségük annyiban korlátozott, hogy a szabad választás
joga csak olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek ténylegesen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását szolgálják. Az EUB a C-513/99. számú ügyben - a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 36.
cikke (1) bekezdésének a) pontját a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához alkalmazott szempont
meghatározásának jogszerűsége szempontjából értelmezve - kimondta, hogy nem ellentétes az egyenlő
bánásmód elvével a környezetvédelemmel kapcsolatos, az alapügyben szereplőhöz hasonló szempontok
figyelembevétele csupán amiatt, hogy az ajánlatkérő saját közlekedési vállalkozása azon kevés vállalkozás közé
tartozik (a tárgybeli ügyben de facto az egyetlen), amelyeknek lehetősége van
az említett szempontoknak megfelelő járművek felkínálására. Az értelmezett irányelvi rendelkezés a közbeszerzési
irányelv 67. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teszi lehetővé a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
szempontjára alapozott közbeszerzési szerződéskötést.
[51]A közbeszerzési irányelv (90) preambulum bekezdése szerint a minőségi standardok a műszaki leírásban
vagy a szerzödésteljesítési feltételekben jelennek meg. A közbeszerzési irányelv (74) preambulum bekezdése és
42. cikk (l)-(2) bekezdései alapján a műszaki leírás határozza meg az építési beruházás, a szolgáltatás vagy az áru
kívánt tulajdonságait, továbbá meghatározhatja, hogy szükség lesz-e a szellemitulajdon-jogok átruházására. Meg
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kell felelnie annak a feltételnek, hogy valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé
tennie a beszerzési eljáráshoz, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását.
[52]Az alperes mindezen európai uniós jog által mérceként állított követelményeknek megfelelően helyesen
értékelte a Kbt. 2. § (1 )-(5), 50. § (4), 58. § (3) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontjában
előírtak megtartottságát. Ehhez képest a felperes a [47] bekezdésben foglaltak szerint nem tudta bizonyítani, hogy
a kifogásolt értékelési részszempont indokolatlan mértékben akadályozná a versenyt, valamint meghatározása
az egyenlő bánásmód sérelmével járna együtt. A vegyes szinkronüzem értékelési részszempontban megjelenő
valamilyen mértékű versenyelőny biztosításának a határozatban megjelenő észszerű indoka volt, amely
meghatározásának lehetőségét a közbeszerzési irányelv és a Kbt. sem zárja ki. A legjobb ár-érték arány
eléréséhez az érdekelt figyelembe vehette saját meglévő műszaki adottságait és ehhez képest lehetősége
volt megfogalmazni az általa nyújtott közszolgáltatás fejlesztéséhez objektív módon kapcsolódó további - a
közbeszerzéssel elérni kívánt - műszaki szükségleteit.
Az érdekelt a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát a potenciális ajánlattevők számára biztosítva
fogalmazta meg és tette megismerhetővé a minőségi kritériumot, valamint annak súlyszámát. Egyértelmű
tájékoztatást adott arról, hogy a vegyes szinkronüzemhez szükséges mindennemű információ beszerzése az
ajánlattevő feladata és költsége. Ezen információk ismeretében minden ajánlattevő azonos körülmények és
követelmények mentén nyújthatta be részvételi jelentkezését. Az a körülmény, hogy a Stadler korábbi nyertes
közbeszerzései eredményeképpen a közbeszerzés tárgyát tekintve előnyben volt, önmagában nem vezetett a
verseny jogellenes korlátozásához vagy az egyenlő bánásmód sérelméhez, mivel az indokolatlanul aránytalan
mértékű előnyben részesítését, azaz, hogy a tárgybeli közbeszerzési eljárásban csak és kizárólagosan a Stadler
lett volna képes nyerni, a felperes bizonyítani nem tudta. A bíróság rámutat arra, hogy a tárgybeli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési irányelv 65. cikk (2) bekezdése, valamint a Kbt. 86. § (3) bekezdése szerint
legalább három részvételre jelentkezőnek kell lennie. A tárgybeli közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezést
benyújtó 5 gazdasági szereplő, valamint az ajánlati
szakaszban részt vevő 3 ajánlattevő nem látta esélytelennek a közbeszerzés elnyerését, még a felperes is
tevőlegesen törekedett a szerződés megszerzésére.
[53]Ezt követően a bíróság áttért a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja megsértésének vizsgálatára. A kereseti érvelés
lényege szerint az érdekelt nem mérte fel a vitatott értékelési részszempont tényleges jelentőségét, azaz a vegyes
szinkronüzem megvalósulásából származó gazdasági előnyöket nem számszerűsítette, és ebből adódóan az
értékelési részszemponthoz hozzá rendelt súly szám annak tényleges jelentőségével nem áll arányban, azaz
az érdekelt megszerezhető gazdasági előnye elmarad a súlyszám alkalmazását ellensúlyozni képes 18 milliárd
forintos többletköltséghez képest.
[54]A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerint az értékelési szemponthoz rendelt súlyszámnak az adott értékelési
szempont tényleges jelentőségével kell arányban állnia. Ebből következően a vegyes szinkronüzem értékelési
részszempontnak a hozzá rendelt 10 %-os mértékkel kell arányban állnia, amely a jogalkotó megfogalmazása
szerint nem pontos megfeleltetést, hanem közelítést jelent. Téves az a felperesi álláspont, miszerint az értékelési
szempont tényleges jelentősége pénzben legalább nagységrendileg kifejezhető összeg, amely állított 18
milliárd forintos nagyságrend alátámasztása amúgy is elmaradt. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában és (3)
bekezdésében meghatározott minőségi kritérium gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi értéke - ritka
kivételektől eltekintve - pénzben nem fejezhető ki. A jogalkotó a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot
a közbeszerzési irányelv 67. cikk (2) bekezdése szerinti „legjobb árminőség” elérése érdekében fogalmazta meg,
amelynek keretében értékelendő műszaki
érték, az esztétikai és a funkcionális jellemzők, a hozzáférhetőség, a valamennyi felhasználó számára alkalmas
kialakítás, a szociális, környezetvédelmi és innovatív jellemzők és a forgalmazás előnyeinek felmérése azok
számszerűsítésével nem lehetséges. Tehát az érdekeltet a vitatott értékelési részszempont jelentőségének
felmérése során számszerüsítési kötelezettség nem terhelte. Az értékelési szempont tényleges jelentőségének,
valamint a hozzá rendelt súlyszám arányosságának kérdésében a releváns körülmények összességének
értékelésével lehet állást foglalni.
[55]A bíróság az alperessel azonos módon azt állapította meg, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára
tekintettel a keresetben kifogásolt tervek, hatástanulmány, piackutatás, költség-haszon elemzés és
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költségszámítás elmaradása nem róható fel az érdekeltnek. A Kbt. 3. § 22. pontjában, valamint 28. § (2)
bekezdésében példálózó jelleggel felsorolt dokumentumok teljes körű összeállítása az ajánlatkérő számára nem
kötelező, az ajánlatkérőt a Kbt. 28. § (1) bekezdése szerint a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel
a közbeszerzési eljárás megfelelő alapossággal történő előkészítése terheli. A beszerzés tárgyára tekintettel a
példálózó jellegű felsorolásban szereplő piackutatás, tehát a közszolgáltatást igénybe vevők álláspontjának
megismerése nem releváns. A kettős üzemű motorvonatok utazóközönsége számára az a körülmény, hogy a FLIRT
motorvonatokkal együtt vagy külön közlekednek, mellékes. Ha pedig a kettős üzemű motorvonat a villamosított
szakaszhoz érve nem tud önállóan tovább-közlekedni, mert a pályát a FLIRT motorvonat használja és ezért át kell
rá szállni, az utaskényelmi szempontok felmérése sem okozna meglepetést. Belátható az is, hogy egyes elérhető
előnyök, mint például a rendelkezésre álló jármüvek allokációjának rugalmassága, a magasabb színvonalú
szolgáltatás megvalósítása, a menetvonal és a vonatszemélyzet biztosítása költségének csökkenése, vagy a
felszabadult pályakapacitással más vonatok leközlekedtetése számszerűleg nem kimutathatók. Az elviekben
esetlegesen számszerűsíthető előnyök is csak a fennálló helyzethez képest lennének kalkulálhatóak, azonban
a beszerzés megvalósítását követően szükségszerűen elkészítendő - nem létező -menetrendhez, folyamatosan
változó élőerő költségekhez képest nem. Az egyes menetvonalak biztosításának költségei is menetvonalanként
eltérőek, és a menetrendben tervezett menetvonalak sem előre meghatározhatók. Továbbá ezen költségek a 35
éves tervezett életciklus
figyelembevételével sem mutathatók ki, mivel a közszolgáltatást igénybe vevők, illetve a közszolgáltatás
megrendelőjének, és a felhasználható támogatásoknak függvényét képező menetrendi kialakításokkal előre
számolni nem lehet.
[56]A rendelkezésekre álló adatok, jelesül az érdekelt nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy az érdekelt a
közbeszerzési eljárás előkészítése során beszerzett indikatív árajánlatokat; az indikatív árajánlatok felhasználásával
a lehetséges eredményére vonatkozóan több változatú
modellszámításokat végzett; továbbá a minőségi kritérium meghatározásának szükségességét alátámasztó
körülményeket - nyilatkozatainak megfelelően - számba vette. Ettől különálló kérdés, hogy az Előkészítő és
Értékelő Bizottság jegyzőkönyvének, valamint az indikatív ajánlatok alapján elvégzett modellszámítások
tartalma a perben nem vehető figyelembe, így azok megfelelőségének alátámasztatlansága a Kp. 78. § (1)
bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 265. § (1) bekezdése alapján az alperes terhére esik. Ezen dokumentumok
alapján nem bizonyított a közbeszerzési eljárás előkészítése során mérlegelt, de a nyilatkozatokban nem
ismertetett műszaki-gazdasági szempontok érdekelt által történő számbavétele. Továbbá nem bizonyított, hogy
a modellszámításoknak megfelelően az érdekelt már a közbeszerzési eljárás előkészítése során kimutatta, hogy
a többi értékelési részszempont Stadlemél kedvezőbb megajánlásával a versenytársak - a vitatott értékelési
részszempont megajánlása nélkül - is képesek a szerződés elnyerésére.
A jogorvoslati eljárásban ezen dokumentumok nem álltak rendelkezésre, az alperes határozat érvelése azokra
nem utal (határozat 26. pont). A továbbiakban ezért a bíróság azt vizsgálta elégséges adat birtokában, érdemben
értékelhető, ha igen, jogszerű döntésre jutott-e az alperes a jogsértés vizsgálata során.
[57]A tárgybeli beszerzésnek az érdekelt által felsorolt előnyei közül az aktuális közlekedéspolitikai irányelveknek
megfelelően a vasúti gerinchálózati szerep erősítéséhez, az autóbuszos párhuzamosságok megszüntetését
megalapozó minőségi kötöttpályás közlekedés megteremtéséhez, az adott vonal nem villamosított szakaszán
a környezetbarát, zéró emissziós közlekedés megvalósításához, a mozdonycsere elhagyásával a menetidő
csökkentéséhez való hozzájárulás szempontok elsősorban nem a vegyes szinkronüzem értékelési részszempont,
hanem a kettős üzemű motorvonatok beszerzésének indokoltságát hivatottak alátámasztani. Ellenben a vitatott
minőségi kritérium indokoltáságához, jelentőségének felméréséhez tartozik annak számbavétele, hogy a vegyes
szinkronüzem 123 db meglévő és 40 db leszállítás előtt álló FLIRT motorvonatot érint, az 50 db kettős üzemű
motorvonat 35 éves életciklusára tekintettel 35 év időtartamot felölelő menetrend összeállításához biztosít
rugalmasságot, ennek megfelelően 35 éves motorvonat!
mennyiségi állag csökkentéshez, valamint a pályahasználati és személyzeti költségcsökkentéshez járul hozzá,
mivel az egyesített vonatoknak köszönhetően csökken a személyszállító vonatok kiszolgálásához szükséges
motorvonat! darabszám, csökkenthető a menetvonal és a vonatszemélyzet biztosításának költsége, illetve
a felszabadult pályakapacitás más vonatok leközlekedtetését is lehetővé teszi. A bíróság megjegyzi, hogy a
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kiindulási helyzet feltérképezéséhez az érintett villamosított, illetve nem villamosított vonalaknak és ezek
kapcsolódási pontjainak, ezáltal a vegyes szinkronüzemmel érintett vonalaknak, valamint ezen vonalakon
közlekedő (jelenleg egymással nem szinkron FLIRT és Bzmot) motorvonatok számának perben történő
bemutatását még szívesen vette volna, azonban az alperesi értékelés jogszerűségének megítélésén ezen új
tényadatok sem változtattak volna.
[58]Mindezen fent ismertetett és az érdekelt által a jogorvoslati eljárásban szintén felsorolt elérhető előnyökre
figyelemmel - az ajánlati ár 73 %-os, valamint a többi minőségi kritérium súlyszámával történő összehasonlításban
- az alperes a releváns és a jogorvoslati eljárás során számára rendelkezésre álló tények és körülmények
összességének értékelésével alappal állapította meg, hogy a szinkronüzem vállalásához szükséges súlyszám 10
%-os mértéke nem tekinthető túlzónak, annak mértéke alátámasztja a hatékony és felelős gazdálkodás elvének
betartását. Az alperes a kereseti érveléssel szemben a minőségi kritérium által az érdekelt által elérhető előnyöket,
továbbá az egyéb
értékelési szempontokat helyesen hozta összefüggésbe az értékelési részszempont jelentőségével és a hozzá
rendelt súlyszámmal. Tehát a határozatot jogszabálysértés ezen okból sem terheli.
[59]A bíróság kielemi, hogy az alperes egyedi döntései nem írhatják felül a kógens törvényi szabályozást, a
felperes a más ügyében hozott egyedi döntésre jogot nem alapíthat. A jogorvoslati kérelmet az alperesnek az
alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján kellett elbírálnia. A per tárgyát nem képezheti az alperes más
ügyekben megnyilvánuló jogalkalmazási gyakorlata, joggyakorlatának esetleges változása vagy a joggyakorlat
figyelembevételének elmaradása sem eredményezheti a határozat jogsértő jellegét. Ahogyan azt a Kúria a
Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítéletének [34] bekezdésében kifejtette, a jogalkalmazói gyakorlat jogszabálynak
nem minősül, így az attól való eltérés akkor sem alapozná meg a határozat megváltoztatását, ha az állítás
ténybelileg igaz is lenne. Ráadásul a felperes az alperesi gyakorlatban előforduló megállapításokra úgy kívánt
jogot alapítani, hogy - a felek által nem vitatott módon - a jelen üggyel azonos tényállás mentén az alperes anyagi
jogi értékelést korábban nem végzett.
[60]Mindezekre tekintettel a bíróság a keresetet mint alaptalant a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján
elutasította.
[61]A bíróság a Kp. 35. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp.) 83. § (1) bekezdése szerint kötelezte a
pervesztes felperest az alperes, valamint az érdekelt perköltségének megfizetésére, amelynek mértékét az alperes
esetében a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló 31/2017. (XII. 27.) IM rendelet szerint
előterjesztett nyomtatványban a Pp. 81. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően felszámított összeggel egyezően
állapította meg. A védirat terjedelmét és tartalmát, az iratok áttanulmányozására fordított időszükségletet,
valamint a tárgyalásokon történő képviseletet is figyelembe véve az előteijesztett díjigény a kifejtett tényleges
jogtanácsosi tevékenységgel arányban állt. Az érdekelt perköltségét a bírósági eljárásban megállapítható
ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdésére is figyelemmel mérlegeléssel
állapította meg, tekintettel az érdekelti beadványok elkészítésének időszükségletére és az érdekelti jogi képviselő
részvételével lefolytatott
tárgylások időtartamára.
[62]Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított
tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az Itv. 45/A. § (2) bekezdése által felhívott, az Itv. 39. § (3) bekezdés
b) pontja és 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott összegű kereseti illeték viselésére a bíróság a
felperest a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte.
[63]Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki.
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